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Foco do noticiário

1. Subnotificação
2. Estados mantém isolamento social contra campanha de Bolsonaro

Oportunidade para o Observatório

1. Mostrar números e projeções confiáveis da pandemia

O que as mídias dizem

O Globo: Ministério nega subnotificação de mortes por falta de teste e diz que não identificação do 
vírus ocorre em casos pontuais 

O Globo: 'Há mortes sem diagnóstico na rede pública', afirma pneumologista da Fiocruz

O Globo: Estudo prevê 1,15 milhão de mortes e 188 milhões de infecções no Brasil se medidas de 
contenção não forem tomadas

Folha: Estados ignoram Bolsonaro e Mandetta e criam comitês para avaliar isolamento

Folha: Insatisfação com Mandetta cresce entre secretários, mas chefe da Anvisa preocupa

G1: Frente nacional de Prefeitos diz que fim da “contenção social” pode levar a colapso do SUS

G1: Casos de coronavírus no Brasil e no Mundo: mapa e evolução 
(https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/mapa-coronavirus/?
_ga=2.215770398.848592078.1585219240-248256636.1585219235#/ )

Folha: Justiça proíbe Bolsonaro de adotar medidas contra isolamento/Decisão também suspende 
funcionamento de igrejas e casas lotéricas durante quarentena 

Estado: Governo Doria recolhe 500 mil máscaras de empresa para usar em hospitais

O Globo: Decreto de Witzel vai prorrogar as medidas de isolamento social no Rio por mais 15 dias

El País/Esp: El coronavirus causa más muertes de las detectadas/La falta de pruebas ha dejado fuera de 
los recuentos a más de la mitad de los fallecidos en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León 
durante varios días, según un informe 

Página12/Arg: El número de contagios es menor al esperado según Salud/Ginés González García dijo 
que el pico de la pandemia se podría atrasar

New York Times/EUA: Some U.S. Cities Could Have Coronavirus Outbreaks Worse Than Wuhan’s

El País/Esp: Trump invoca una ley de la guerra de Corea para obligar a General Motors a fabricar 
respiradores

La Stampa/It: Posti letto e più tamponi, Milano si prepara alla battaglia decisiva contro il coronavirus

La Stampa/It: Macron: “La Francia è al fianco dell’Italia. L’Europa smetta di essere egoista”
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