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Foco do noticiário

1. Subnotificação de casos e mortes por COVID-19
2. A polêmica fabricada do isolamento
3. Aumento da pandemia e EUA como novo epicentro

Oportunidade para o Observatório

1. Qual a real situação da notificação de casos novos?

O que as mídias dizem

O Globo: Registros de coronavírus no Brasil são subestimados, sugere estudo 
internacional/Presença da Covid-19, em média, é maior em locais que fazem mais 
testes; país estaria detectando de 8% a 18% dos casos

Folha: Propaganda do Planalto pede fim de isolamento, e Bolsonaro posta vídeo de 
carreata anticonfinamento 

Folha: Bebê de três meses tem Covid-19 no Mato Grosso do Sul

Folha: Secretários cobram que Mandetta defenda isolamento

Valor: Senado aprova R$ 6 bilhões para combate à covid-19

O Globo: 'Devemos defender o isolamento radical, se não a Covid-19 custará ainda 
mais caro', diz pneumologista da Fiocruz/Margareth Dalcolmo alerta que pessoas estão 
morrendo sem diagnóstico do novo coronavírus na rede pública e afirma que pneumonia
da doença difere muito da clássica

O Globo: Pesquisadores da Coppe colocam em fase de teste ventilador mecânico que 
pode ser reproduzido em massa

Valor: Alexandre de Moraes suspende restrição a pedidos de acesso à informação 

El País/Esp: EE UU supera a China como el país con más contagios del mundo

G1: Mundo soma 500 mil casos, e OMS alerta: 'Milhões poderão morrer' 

Página12/Arg: La OMS eligió a la Argentina y otros 9 países para buscar una cura para
el Coronavirus/ Comienzan los ensayos clínicos en el país

Folha: EUA batem recorde em número de casos e ultrapassam a China 

El País/Esp: España e Italia fuerzan a la UE a concretar un plan anticrisis en 15 días

https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/26/alexandre-de-moraes-suspende-restricao-a-pedidos-de-acesso-a-informacao.ghtml


Valor: Rússia taxará depósitos bancários para financiar pacote contra pandemia

The Guardian/Ing: Brazil Bolsonaro's anti-science response to coronavirus appals 
governors
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