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O Globo: Bolsonaro edita regras que contrariam medidas de governadores sobre circulação 

interestadual e intermunicipal/Decisões sobre locomoção por meio de rodovias, portos e 

aeroportos em meio à crise do coronavírus só podem ocorrer agora com respaldo da Anvisa 

(https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-edita-regras-que-contrariam-medidas-de-

governadores-sobre-circulacao-interestadual-intermunicipal-24320225?

versao=amp&__twitter_impression=true)

Folha: Governo de SP decreta fechamento total de serviços não essenciais por 15 dias/João 

Doria anunciou quarentena para todo o estado a partir de terça

Estadão: Itália bate novo recorde de mortos por coronavírus: quase 800 em 24 horas/ 

Autoridades italianas anunciaram 6.557 novos casos da covid-19, outro recorde preocupante

Zero Hora: Vacinação contra a gripe começa na segunda para profissionais da saúde e idosos; 

Porto Alegre terá calendário diferenciado/Pessoas acima de 60 anos sem sintomas de gripe 

deverão procurar uma das 76 farmácias conveniadas a partir de quarta-feira (25) na Capital

Valor: Brasil tem 18 mortes e mais de 1.000 casos de coronavírus/Há casos confirmados em 25

estados e no Distrito Federal; governo declarou que o Brasil inteiro possui transmissão 

sustentada

The Guardian: Coronavirus cases climb across Asia Pacific as lockdowns in US widen/Australia 

closes Bondi Beach as cases rise past 1,000; South Korea raises concerns over ‘imported cases’;

US tells millions to stay home  

(https://www.theguardian.com/world/2020/mar/21/coronavirus-cases-climb-across-asia-

pacific-as-lockdowns-in-us-widen )

El Pais: China empieza a soñar con la normalidad/Por tercer día consecutivo, el país asiático no 

ha detectado nuevos contagios y solo ha registrado 41 casos importados 

Médicos y alcaldes de Italia piden más restricciones: “Ha llegado el momento de parar, pero de

verdad”/ El país anuncia 793 nuevos fallecidos por el coronavirus, un nuevo récord diario, y un 

total de casi 5.000 muertos y 42.000 contagios

New York Times: Watch How the Coronavirus Spread Across the United States 

(https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/21/us/coronavirus-us-cases-spread.html )

Foco do noticiário                                                                                                                         

Evolução da pandemia e da mortalidade 

Oportunidade para o Observatório    

Qual é de fato a disponibilidade e a indisponibilidade de recursos públicos para fazer frente 

às necessidades do enfrentamento ao COVI-19? O incessante e intensivo transporte de 
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pessoas interno às metrópoles: qual o impacto dessa quantidade de gente se movimentando

e interagindo todos os dias? O número de mortes no curto praz se compara com a Itália?        


