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Foco do noticiário

1. Suspensão do isolamento social
2. Dúvidas sobre a capacidade brasileira de produzir remédios e equipamentos

Oportunidades para o Observatório

1.   Provar, em números, o acerto pelo isolamento social como estratégia
2.   Manter com o rigor do discurso técnico-cientifico de prevenção e enfrentamento
3.   Qualificar-se como uma das principais fontes sobre o enfrentamento
4.   Chamar a atenção para que, em muito pouco tempo, a concretude inegável dos 

fatos provará que a suspensão do isolamento social é uma temeridade

O que as mídias dizem

Folha: OMS muda orientações sobre como países devem fazer testes para coronavírus/
Países com falta de exames, como o Brasil, deveriam priorizar grupos de risco e 
profissionais da saúde

O Globo: Isolar idosos não é suficiente para combater coronavírus, dizem 
cientistas/Para especialistas, relaxar quarentena é jogar 'lenha na fogueira'

Folha: Governo cria protocolo para dar cloroquina a pacientes graves com Covid-19

Folha: Produção rápida de remédios e vacinas contra coronavírus é estratégia perigosa, 
diz revista/Em editorial, Science faz alerta sobre riscos para o público e para própria 
comunidade científica

Folha: Equipe econômica prevê abertura de quarentena no país a partir de 7 de abril

O Globo: País tem 8,6 milhões de trabalhadores informais idosos ou doentes 
crônicos/Cerca de 1,7 milhão está nos dois grupos, os mais vulneráveis entre os 
profissionais sem proteção social

Estado: Sem estoque, indústria prevê iniciar entrega de novos respiradores só em 15 
dias

Estado: Especialista da UFRJ vê com ressalvas expectativa sobre cloroquina

O Globo: RJ - Desafio: 300 mil casas com pelo menos 3 moradores em um quarto; 
ambiente favorável ao coronavírus 

O Globo: Dois navios pedem ajuda humanitária e atracam no Rio 



El País: Los test rápidos de coronavirus comprados en China no funcionan bien/Los 
laboratorios de microbiología comunican que las pruebas que adquirió el Gobierno 
tienen una sensibilidad del 30% cuando deberían superar el 80% 

G1: Há um mês, Itália resistiu a tomar medidas mais restritivas contra coronavírus; hoje
soma 7,5 mil mortes

G1: Sem confinamento, estratégia da Suécia de 'esperar para ver' evolução do 
coronavírus gera polêmica 

El País: Cinco crisis sanitarias en una/Hospitales desbordados, médicos sin medidas de 
protección y test que no acaban de llegar. La pandemia se acerca a su pico sin material, 
previsión ni datos completos de los contagios 

Página12: Evalúan más medidas para reforzar el aislamiento "Los controles no solo van
a permanecer, sino que habrá nuevos"

New York Times: Louisiana may be experiencing the world’s fastest growth in new 
cases

Valor: Itália registra nova queda no número de mortes por coronavírus/Nas últimas 24 
horas, a covid-19 fez 683 vítimas fatais no país; na terça (24), foram 743

Folha: Diário de confinamento em Barcelona: 'Se não estamos no pico, estamos muito 
próximos'

The Guardian: Moscow to close all non-food shops as Tokyo warns against 'explosion'
of cases/Second wave: Tokyo and Hong Kong brace amid fears of more cases

La Stampa: Bufera in Brasile per le parole di Bolsonaro: “Coronavirus un’influenza di 
poco conto”
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