
*Análise do noticiário #11 - 29/Mar/20*

https://covid19br.github.io

*Foco do noticiário*

1. Investimento pesado no sistema/indústria de saúde ajuda o Brasil/mundo a sair das crises 

2. O lockdown em vários países

*Oportunidade para o Observatório*

          1. O isolamento na China e o lockdown em Wuhan fizeran cair a extrema poluição e, assim, 
salvou 50 mil vítimas. No Brasil, há consequências secundárias positivas/negativas do 
confinamento/lockdown ?

               2. Testes em massa: quanto essa estratégia pode ajudar a enfrentar a pandemia

*O que as mídias dizem*

*El País/Esp*: Paralizada toda actividad no esencial en España

*O Globo*: Ministério da Saúde prevê isolamento de 3 meses para idosos e escolas fechadas até fim de 
abril

*G1*: Jovem de 26 anos morre com coronavírus em SP, diz hospital/Morte foi divulgada na noite deste 
sábado (28), após balanço mais recente do Ministério da Saúde, que apontava 84 mortes em SP. Com 
isso, óbitos em SP sobem para 86 (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/28/jovem-de-26-
anos-morre-com-coronavirus-em-sp-diz-hospital.ghtml )

*G1*: Cerca de 12 mil testes da rede pública de SP para diagnosticar novo coronavírus aguardam 
resultado, diz secretário municipal de saúde/Exames foram feitos por pacientes suspeitos, médicos e 
equipes de saúde e enviados ao Instituto Adolfo Lutz 
(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/28/cerca-de-12-mil-testes-da-rede-publica-de-sp-
para-diagnosticar-novo-coronavirus-aguardam-resultado-diz-secretario-municipal-de-saude.ghtml )

*Le Monde/Fra*: La France en confinement/Les Pays-Bas évoquent des transferts de patients vers 
l'Allemagne

*New York Times/EUA:* Who should be saved first: experts offer ethical guidance

*Guardian/Ing*: Australia limits public gatherings to two 

*Guardian/Ing*: UK lockdown to be in place for 'significant period' 
(https://www.theguardian.com/world/live/2020/mar/29/coronavirus-live-news-trump-proposes-
quarantine-of-new-york-and-other-hotspots)

*Reuters/EUA*: Trump won't lock down NY, U.S. death toll crosses 2,000/President Trump said he 
would issue a travel warning for the New York area to limit the spread of the coronavirus, backing off 
from an earlier suggestion that he might try to cut off the region entirely.

*G1*: Por que testes de anticorpos podem levar a uma guinada na saúde e na economia/Uma aplicação 
em massa deste tipo de exame pode nos levar a descobrir se os números de infectados e mortos que 
crescem a cada dia são apenas a ponta de um iceberg ou não e elaborar estratégias mais eficazes de lidar 
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com a pandemia (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/coronavirus-por-que-
testes-de-anticorpos-podem-levar-a-uma-guinada-na-saude-e-na-economia.ghtml )

*Jornal GGN*: Como a saúde pode ser o grande motor da recuperação econômica do país 
(https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/mudar-a-politica-economica-e-fortalecer-o-sus-para-evitar-o-
caos/ )

*Jornal GGN*: Mudar a política econômica e fortalecer o SUS para evitar o caos  
(https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/mudar-a-politica-economica-e-fortalecer-o-sus-para-evitar-o-
caos )

*Estado*: Setores essenciais aceleram contratações durante a crise/Para dar conta do aumento da 
demanda causada pela pandemia, empresas como supermercados, hospitais e farmácias têm concentrado
ofertas de trabalho

*G1*: Novo epicentro, EUA registram mais de 500 mortes por coronavírus neste sábado (28) e total 
passa de 2 mil (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/eua-confirmam-mais-de-
500-mortes-por-coronavirus-neste-sabado-28-e-total-passa-de-2-mil.ghtml )

*O Globo*: Espanha registra 838 mortes, um novo recorde diário, mas ritmo de infecções cai

*O Globo*: Vencedor do Nobel propõe testagem em massa: ‘Mais barato do que destruir a economia’

*Folha*: Medidas contra coronavírus reduziram poluição e salvaram 50 mil na China, diz pesquisador

*G1*: Cidades dos EUA que usaram isolamento social contra gripe espanhola tiveram recuperação 
econômica mais rápida, diz estudo/ Medidas contra pandemia de 1918 incluíram ações similares as que 
têm sido adotadas hoje contra o novo coronavírus, como fechamento de escolas, teatros e igrejas 
(https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/28/cidades-dos-eua-que-usaram-isolamento-social-contra-
gripe-espanhola-tiveram-recuperacao-economica-mais-rapida-diz-estudo.ghtml )

*O Globo*: Recuperação econômica terá que passar por investimento em saúde, obras e renda mínima, 
dizem analistas

*Folha*: Mourão aponta falta de coordenação em ações finais contra coronavírus

*Folha*: Funcionários do comércio resistem em retornar ao trabalho/Sindicatos afirmam que contato 
direto com consumidor expõe trabalhadores

*Folha*: Pandemia em 1918 matou jogador e mudou costumes/Gripe espanhola castigou sobretudo o 
Rio de Janeiro e mexeu com esporte no país

*BBC Brasil*: Escolas fechadas, hospitais lotados, eventos cancelados: o Brasil da meningite de 1974 
(https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52058352?
fbclid=IwAR19H3axAKPNp7xZTadhzNpl6kGkM8kQU3lyqZJj6F2XMfH48ZFZaMN6dD4)

*Folha*: Eyam: a vila que se sacrificou pela quarentena, e salvou milhares (sobre como surgiu o 
conceito de quarentena_)

*Página12/Arg*: El aislamiento lo cumple más del 90 por ciento/Los próximos pasos de Alberto 
Fernández: cuarentena, ayuda alimentaria, medidas contra la crisis

*Página12/Arg*: Dos muertes y 55 nuevos casos de coronavirus en la Argentina La cifra de contagios 
se elevó a 745
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