
*Análise do noticiário #12 - 30/Mar/20*

https://covid19br.github.io

*Foco do noticiário*

1. No Brasil: Estados anunciam extensão do isolamento social

2. Argentina, Coréia, EUA Japão e Moscou ampliam isolamento

3. OCDE cobra confinamento do Brasil

*Oportunidade para o Observatório*

1. Confinamento como a melhor estratégia

2. A relação entre COVID-19 e poluição atmosférica

*O que as mídias dizem*

*Folha*: Evolução nos casos do novo coronavírus/Compare o número de contaminados e mortos pela 
Covid-19 pelo mundo; os dados são da Universidade Johns Hopkins

Fantástico: Imagens do trabalho nas UTIs que recebem pacientes de Covid-19 no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. A mortalidade é alta nas unidades de tratamento intensivo 
(https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/29/exclusivo-veja-imagens-do-trabalho-nas-utis-que-
recebem-pacientes-de-covid-19.ghtml )

*O Globo*: 'Não siga atitudes impensadas e descoladas da realidade', diz Witzel, que anuncia 
prorrogação da quarentena no estado nesta segunda

*O Globo*: Trump muda discurso e estende medidas de isolamento social até o fim de abril/ EUA têm 
mais de 130 mil casos

*O Globo*: Argentina estende quarentena obrigatória até o dia 12 de abril

*O Globo*: Moscou anuncia quarentena parcial a partir de segunda-feira

*G1*: Brasil: Secretarias estaduais de saúde contabilizam 4.316 infectados em todos os estados e 139 
mortos (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/30/casos-de-coronavirus-no-brasil-
em-30-de-marco.ghtml )

*Valor*: Documento da OCDE cobra confinamento no Brasil 
(https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/03/30/documento-da-ocde-cobra-confinamento-no-
brasil.ghtml )

*Estado*: Mortes por covid-19 no Brasil sobem para 136; taxa de mortalidade está em 3,2%

*Folha*: Os circuitos dos ricos e famosos que disseminaram coronavírus no Brasil/De Aspen a Itacaré, 
viajantes que trouxeram vírus do exterior estão na mira das autoridades sanitárias 

*El País/Esp*: Sanidad percibe un cambio de tendencia en los contagios  y  estudia el traslado de 
pacientes de la UCI de las comunidades más saturadas

*Le Monde/Fra*: la pollution de l’air est un « facteur aggravant », alertent médecins et chercheurs
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*Guardian/Ing*: Japan and South Korea tighten borders as US faces up to 200,000 Covid-19 deaths 
(https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/japan-and-south-korea-tighten-borders-as-us-faces-up-to-

200000-covid-19-deaths 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/japan-and-south-korea-tighten-borders-as-us-faces-up-to-200000-covid-19-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/japan-and-south-korea-tighten-borders-as-us-faces-up-to-200000-covid-19-deaths

	*Folha*: Evolução nos casos do novo coronavírus/Compare o número de contaminados e mortos pela Covid-19 pelo mundo; os dados são da Universidade Johns Hopkins
	Fantástico: Imagens do trabalho nas UTIs que recebem pacientes de Covid-19 no Rio de Janeiro e em São Paulo. A mortalidade é alta nas unidades de tratamento intensivo (https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/03/29/exclusivo-veja-imagens-do-trabalho-nas-utis-que-recebem-pacientes-de-covid-19.ghtml )
	*O Globo*: 'Não siga atitudes impensadas e descoladas da realidade', diz Witzel, que anuncia prorrogação da quarentena no estado nesta segunda
	*O Globo*: Trump muda discurso e estende medidas de isolamento social até o fim de abril/ EUA têm mais de 130 mil casos
	*O Globo*: Argentina estende quarentena obrigatória até o dia 12 de abril
	*O Globo*: Moscou anuncia quarentena parcial a partir de segunda-feira
	*G1*: Brasil: Secretarias estaduais de saúde contabilizam 4.316 infectados em todos os estados e 139 mortos (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/30/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-30-de-marco.ghtml )
	*Valor*: Documento da OCDE cobra confinamento no Brasil (https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/03/30/documento-da-ocde-cobra-confinamento-no-brasil.ghtml )
	*Estado*: Mortes por covid-19 no Brasil sobem para 136; taxa de mortalidade está em 3,2%
	*Folha*: Os circuitos dos ricos e famosos que disseminaram coronavírus no Brasil/De Aspen a Itacaré, viajantes que trouxeram vírus do exterior estão na mira das autoridades sanitárias
	*El País/Esp*: Sanidad percibe un cambio de tendencia en los contagios y estudia el traslado de pacientes de la UCI de las comunidades más saturadas
	*Le Monde/Fra*: la pollution de l’air est un « facteur aggravant », alertent médecins et chercheurs

