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Proposta
do report especial

O projeto Coronavírus vs. Fake News consiste no monitoramento 

de notícias sobre a Covid-19 na plataforma da Knewin com o 

cruzamento com a expressão “fake news” em 4 países da América 

Latina: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Além disso, buscamos  

informações oficiais do número de casos confirmados para fazer 

um paralelo com o número de notícias falsas divulgadas. 

Queremos jogar luz na importância das notícias reais em uma 

época onde, quanto mais casos aumentam, mais “fake news” 

surgem.

Confira o balanço de junho de 2020.

https://www.knewin.com/coronavirus-reports/


Balanço de junho - Brasil

Periodicidade: diárioDe 1º de junho ao dia 30, os casos de Covid-19 
confirmados pelo Governo Nacional passaram de 526.447 
a 1.402.041, totalizando um aumento de 166,32%. Além 
disso, o número de óbitos também aumentou de 29.937 
para 59.594, equivalente a 99,06%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 31.399 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou muito forte no consolidado de junho 
de 2020, com pontuação de 0,99 (0.40 a 0.69 - Correlação 
Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 1 - 
Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de junho, foram monitoradas 31.399 
notícias relacionadas ao termo fake news, uma 
média de 1.046 menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 30 de junho foi de 103.578 
notícias.

Os 10 principais destaques de  notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de junho se encontram 
na coluna ao lado.

1. No início de junho, o Conselho de Medicina de SP afirmou que estava recebendo diversas 
denúncias de falsos tratamentos para a Covid-19.

2. Um Inquérito identificou mais de 2 milhões de anúncios pagos pela Secretaria de 
Comunicação da Presidência em sites que publicam fake news.

3. Circularam pelas redes sociais mensagens enganosas que relacionavam o uso de 
máscaras à asfixia por inalação de gás carbônico.

4. A União Europeia informou que plataformas como Google, Twitter e Facebook deveriam 
elaborar relatórios mensais sobre as ações de combate às notícias falsas.

5. O Brasil optou por não participar de um acordo criado pela Onu para ajudar a conter as 
fake news no mundo.

6. Segundo um relatório do Instituto Reuters, Facebook e Whatsapp são as redes que 
concentram a maior parte da disseminação de fake news mundialmente.

7. Um levantamento realizado pelo Instituto DataSenado mostrou que 9 em cada 10 
pessoas acreditam que as fake news são um risco para a sociedade.

8. Para fortalecer o combate às fake news, o Google lançou um sistema de checagem de 
fatos dentro da pesquisa de imagens.

9. Especialistas acreditam que as eleições de 2020 terão o mesmo problema relacionado 
ao compartilhamento desenfreado de fake news que as eleições de 2018.

10. O Senado aprovou o texto-base da Lei das fake news no dia 30 de junho. Um dos pontos 
desse texto-base é a proibição para figuras políticas em relação ao bloqueio de 
seguidores em mídias sociais.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/06/conselho-de-medicina-de-sp-registra-denuncias-de-falsos-tratamentos-da-covid-19.shtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/03/governo-fez-mais-de-2-milhoes-de-anuncios-pagos-em-sites-de-fake-news-e-pornografia.ghtml
https://canaltech.com.br/saude/e-verdade-que-usar-mascara-pode-causar-asfixia-por-inalacao-de-gas-carbonico-165943/
https://canaltech.com.br/saude/e-verdade-que-usar-mascara-pode-causar-asfixia-por-inalacao-de-gas-carbonico-165943/
https://br.noticias.yahoo.com/ue-quer-que-gigantes-da-171500992.html
https://br.noticias.yahoo.com/onu-cria-acordo-contra-fake-news-e-brasil-opta-por-nao-participar-174413398.html
https://br.noticias.yahoo.com/onu-cria-acordo-contra-fake-news-e-brasil-opta-por-nao-participar-174413398.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2020/06/17/interna_tecnologia,864689/facebook-e-a-maior-plataforma-de-fake-news-aponta-pesquisa.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2020/06/17/interna_tecnologia,864689/facebook-e-a-maior-plataforma-de-fake-news-aponta-pesquisa.shtml
https://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/06/2020/fake-news-pesquisa-aponta-que-9-entre-10-pessoas-acreditam-em-risco-para-a-sociedade
https://www.folhavitoria.com.br/politica/noticia/06/2020/fake-news-pesquisa-aponta-que-9-entre-10-pessoas-acreditam-em-risco-para-a-sociedade
https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n158602/google-pesquisa-imagens-fake-news.html
https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n158602/google-pesquisa-imagens-fake-news.html
https://br.noticias.yahoo.com/elei%C3%A7%C3%A3o-2020-ter%C3%A1-mesmos-problemas-200317864.html
https://br.noticias.yahoo.com/em-derrota-para-o-governo-231000574.html
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,politicos-nao-poderao-bloquear-seguidores-preve-projeto-das-fake-news,70003349671
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,politicos-nao-poderao-bloquear-seguidores-preve-projeto-das-fake-news,70003349671


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em junho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 526.447, no dia 1º, a 1.402.041, 
no dia 30.

A quantidade de óbitos passou de 29.937 para 
59.594.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas oficiais do Governo e do Ministério da 
Saúde na plataforma oficial 
(https://saude.gov.br/), além das informações 
dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de junho se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Ministério da Saúde informou que foi repassada a 2ª parcela de R$ 1,6 bilhão para 
santas casas e hospitais filantrópicos no país, com o objetivo de fortalecer o combate ao 
novo coronavírus.

2. Desde o início de junho, quem busca a palavra coronavírus no Google tem a 
possibilidade de acesso direto ao aplicativo Coronavírus-SUS. 

3. No início do mês, o Ministério da Saúde lançou um novo modelo de divulgação de 
informações sobre a Covid-19. Após controvérsias e críticas, o MS corrigiu o boletim 
digital diário. 

4. Também foi disponibilizada uma plataforma interativa para acompanhar dados do novo 
coronavírus no país.

5. Foram investidos R$ 8,9 milhões para habilitar 499 leitos para Covid-19 em Hospitais de 
Pequeno Porte.

6. O Ministério da Saúde lançou orientações para padronização do atendimento à Covid-19.
7. Foram publicadas orientações para retomada segura das atividades no Brasil.
8. 760 municípios já podem implantar Centros de Atendimento para enfrentamento da 

Covid-19.
9. As orientações sobre testagem de Covid-19 foram modificadas: casos leves e com 

sintomas gripais também podem ser testados.
10. O MS informou que o Brasil entrou em uma parceria para a produção de vacina contra o 

novo coronavírus.

https://saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46994-governo-repassa-2-parcela-de-r-1-6-bilhao-para-santas-casas-e-hospitais-filantropicos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46994-governo-repassa-2-parcela-de-r-1-6-bilhao-para-santas-casas-e-hospitais-filantropicos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47010-google-apoia-ministerio-da-saude-na-divulgacao-do-aplicativo-coronavirus-sus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47024-ministerio-da-saude-divulgara-dados-de-covid-19-em-plataforma-interativa
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47024-ministerio-da-saude-divulgara-dados-de-covid-19-em-plataforma-interativa
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47026-ministerio-da-saude-corrige-boletim-sobre-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47026-ministerio-da-saude-corrige-boletim-sobre-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47045-ministerio-da-saude-disponibiliza-plataforma-interativa-para-acompanhar-dados-de-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47059-ministerio-da-saude-investe-r-8-9-milhoes-para-habilitar-499-leitos-em-hospitais-de-pequeno-porte
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47068-ministerio-da-saude-lanca-orientacoes-para-padronizacao-do-atendimento-a-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47077-ministerio-da-saude-publica-orientacoes-para-retomada-segura-das-atividades
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47104-mais-de-760-municipios-ja-podem-implantar-centros-de-atendimento-para-enfrentamento-da-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47104-mais-de-760-municipios-ja-podem-implantar-centros-de-atendimento-para-enfrentamento-da-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47113-saude-passa-a-testar-100-dos-casos-leves-de-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47113-saude-passa-a-testar-100-dos-casos-leves-de-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47132-brasil-entra-em-parceria-para-producao-de-vacina-contra-covid-19


Balanço de junho - México

Periodicidade: diárioDe 1º de junho ao dia 30, os casos de Covid-19 
confirmados pelo Governo passaram de 93.435 a 226.089, 
totalizando um aumento de 141,97%. Além disso, o número 
de óbitos também aumentou de 10.167 para 27.769, 
equivalente a 173,12%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 1.764 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou forte no consolidado de junho de 
2020, com pontuação de 0,97 (0.40 a 0.69 - Correlação 
Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 1 - 
Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de junho, foram monitoradas, no 
Knewin News, 1.764 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 58,8 menções 
por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 30 de junho foi de 12.043 
notícias.

Os 10 principais destaques de notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de junho se encontram 
na coluna ao lado.

1. Conforme um levantamento, 72% dos jovens mexicanos já compartilharam alguma fake 
news nas redes sociais.

2. A União Europeia afirmou que plataformas como Google, Twitter e Facebook deveriam 
elaborar relatórios mensais para divulgar as ações contra as fake news.

3. Para fortalecer as ações de combate às fake news, o Twitter divulgou que iria exibir um 
alerta para usuários mobile, sempre que compartilhassem uma notícia que não foi lida.

4. Um Hospital Básico Comunitário em Chiapas foi incendiado por causa de fake news 
relacionada à pulverização de um produto que contaminaria as pessoas com Covid-19.

5. Conforme um levantamento feito pelo Reuters Institute, no contexto das fake news, 
apenas 4 entre dez mexicanos acreditam nas notícias divulgadas por veículos 
jornalísticos.

6. Circulou pelas redes sociais uma fake news que relaciona o uso de máscaras à 
intoxicação por dióxido de carbono.

7. Uma notícia falsa sobre um militar que recebeu uma promoção de patente por descobrir 
uma terapia pulmonar com o uso de oxigênio em alta temperatura para ajudar no 
combate à Covid-19 viralizou nas redes sociais.

8. As pistolas para medir temperatura têm sido alvo de fake news nas redes sociais. As 
mensagens falsas afirmam que esses objetos  têm efeitos negativos no organismo.

9. Para fortalecer o combate às fake news, o Facebook inseriu na plataforma avisos 
quando um usuário tenta compartilhar notícias antigas, com o objetivo de evitar 
desinformação e dados desatualizados.

10. O Ministério Público de Jalisco, México, alertou sobre um e-mail fraudulento relacionado 
à obrigatoriedade de teste de Covid-19 para quem recebeu o conteúdo.

https://leviatan.mx/2020/06/05/el-72-de-los-jovenes-en-mexico-han-compartido-fake-news/
https://www.tekcrispy.com/2020/06/10/union-europea-obliga-a-google-facebook-y-twitter-a-comunicar-su-estrategia-anti-fake-news/
http://noticiaspvnayarit.com.mx/lee-antes-de-compartir-la-nueva-apuesta-de-twitter-para-que-combatas-las-fake-news/
http://noticiaspvnayarit.com.mx/lee-antes-de-compartir-la-nueva-apuesta-de-twitter-para-que-combatas-las-fake-news/
https://www.aldianoticias.com.mx/por-fake-news-sobre-covid-19-queman-ambulancia-y-destrozan-hospital-en-chiapas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=por-fake-news-sobre-covid-19-queman-ambulancia-y-destrozan-hospital-en-chiapas
https://www.elsoldesanluis.com.mx/mexico/sociedad/solo-4-de-cada-10-mexicanos-confian-en-las-noticias-reuters-institute-5371331.html
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/fake-news-uso-prolongado-cubrebocas-no-causa-intoxicacion-dioxido-carbono/
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/fake-news-uso-prolongado-cubrebocas-no-causa-intoxicacion-dioxido-carbono/
https://verificado.com.mx/falso-que-militar-reciba-ascenso-por-patente-de-terapia-contra-covid-19/
https://www.yucatanalamano.com/falso-que-termometros-infrarrojos-causen-dano-a-la-salud/
https://www.mipuntodevista.com.mx/facebook-se-actualiza-para-advertir-a-los-usuarios-de-no-compartir-noticias-pasadas/
https://gdl.telediario.mx/covid19/alertan-sobre-correo-falso-que-cita-prueba-covid-19


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em junho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 93.435, no dia 1º, a 226.089, no 
dia 30.  

A quantidade de óbitos passou de 10.167 a 
27.769. 

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas oficiais do Governo mexicano na 
plataforma https://coronavirus.gob.mx , além 
das informações dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de junho se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Governo divulgou que, conforme um estudo realizado mundialmente, as medidas de 
isolamento evitaram uma quantidade maior de óbitos por Covid-19.

2. Houve um alerta oficial para a importância do incentivo à doação de sangue no México, 
que diminuiu por causa da pandemia.

3. O Governo informou que especialistas do México se reuniram para debater sobre 
vigilância epidemiológica e uso de testes de diagnóstico para monitorar a Covid-19 no 
país.

4. O México se reuniu, em conferência online, com 3 países da América Latina para 
compartilhar experiências sobre o combate ao novo coronavírus e, de forma 
colaborativa, fortalecer o sistema de saúde dos respectivos locais.

https://coronavirus.gob.mx
https://coronavirus.gob.mx/2020/06/09/nueva-normalidad-por-covid-19-oportunidad-para-cambiar-el-comportamiento-en-el-espacio-publico-alcocer-varela/
https://coronavirus.gob.mx/2020/06/09/nueva-normalidad-por-covid-19-oportunidad-para-cambiar-el-comportamiento-en-el-espacio-publico-alcocer-varela/
https://coronavirus.gob.mx/2020/06/14/covid-19-y-sangre-en-mexico/
https://coronavirus.gob.mx/2020/06/19/expertos-de-mexico-ops-y-el-cdc-participan-en-seminario-sobre-vigilancia-epidemiologica-y-pruebas-de-diagnostico/
https://coronavirus.gob.mx/2020/06/19/expertos-de-mexico-ops-y-el-cdc-participan-en-seminario-sobre-vigilancia-epidemiologica-y-pruebas-de-diagnostico/
https://coronavirus.gob.mx/2020/06/26/mexico-y-3-paises-de-la-coinciden-en-generar-resiliencia-en-sistemas-de-salud-ante-covid-19/


Balanço de junho - Argentina

Periodicidade: diárioDe 1º de junho ao dia 30, os casos de Covid-19 
confirmados pelo Governo passaram de 17.415 a 64.530, 
totalizando um aumento de 270,54%. Além disso, o número 
de óbitos também aumentou de 556 para 1.307, 
equivalente a 132,68%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 913 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou muito forte no consolidado de junho 
de 2020, com pontuação de 0,94 (0.40 a 0.69 - Correlação 
Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 1 - 
Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de junho, foram monitoradas, no 
Knewin News, 913 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 30,43 
menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 30 de junho foi de 6.502 
notícias.

Os 10 principais destaques de  notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de junho se encontram 
na coluna ao lado.

1. Circulou nas redes sociais uma imagem falsa com uma mensagem que dizia que o 
Presidente argentino foi o único da América Latina a não reduzir o salário durante o 
período da pandemia.

2. Para ajudar no combate às fake news, o Whatsapp lançou um número específico para os 
usuários verificarem a veracidade de mensagens.

3. Foi divulgada uma Inteligência Artificial que ajuda no combate às notícias falsas 
científicas a partir da correlação com estudos que refutam ou apoiam determinadas 
informações.

4. A população argentina acima de 60 anos é mais vulnerável a acreditar em fake news e 
compartilhar conteúdos enganosos nas redes sociais.

5. Durante a pandemia, redes de bots que disseminam spam, fake news e que afetam 
dispositivos têm sido comercializadas por valores mais baixos.

6. Conforme um estudo da Reuters, mais da metade da informação que circula pela 
internet é modificada ou falsa.

7. Conforme um estudo realizado na Alemanha, Argentina, Coreia do Sul, Espanha, nos 
Estados Unidos e Reino Unido, 59% das notícias sobre Covid-19 trazem algum tipo de 
dado falso ou equivocado.

8. A empresa alimentícia La Campagnola foi vítima de uma fake news que afirmava que a 
organização fechou por causa das medidas de isolamento social da Argentina. 

9. Em Tucumã, um áudio falso circulou nas redes sociais afirmando que haveria mais 
casos de Covid-19 na cidade e que o governo estaria escondendo os números.

10. Para fortalecer as ações contra fake news, o Facebook inseriu na plataforma avisos 
quando um usuário tenta compartilhar notícias antigas.

https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/es-falso-que-alberto-fernandez-sea-el-unico-presidente-latinoamericano-en-no-bajarse-el-sueldo_a5ed5508df5bd154ab0ef88b2
https://www.infofueguina.com/tecno/2020/6/1/whatsapp-habilito-un-numero-para-verificar-noticias-falsas-47196.html
http://dosconciencias.blogspot.com/2020/06/esta-ia-clasifica-estudios-que-apoyan-o.html
http://dosconciencias.blogspot.com/2020/06/esta-ia-clasifica-estudios-que-apoyan-o.html
https://diariosanrafael.com.ar/mayores-de-60-conforman-la-poblacion-mas-vulnerable-tambien-para-las-fake-news-262635/
https://www.clarin.com/tecnologia/pandemia-redes-bots-consiguen-vez-baratas-5-dolares-dia-manejar-informacion-robada_0_h0MAwAk7m.html
https://www.diario26.com/285296--fake-news-y-virales-peligrosos-infoxicacion-mas-de-la-mitad-de-la-informacion-que-circula-en-internet-es-modificada
https://www.diario26.com/285296--fake-news-y-virales-peligrosos-infoxicacion-mas-de-la-mitad-de-la-informacion-que-circula-en-internet-es-modificada
https://elcanciller.com/desinformacion-el-59-de-las-noticias-sobre-coronavirus-contiene-datos-enganosos/
https://elcanciller.com/desinformacion-el-59-de-las-noticias-sobre-coronavirus-contiene-datos-enganosos/
https://chequeado.com/verificacionfb/es-falso-que-la-campagnola-cerro-por-la-cuarentena-se-trata-de-una-noticia-de-2019/
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/452871/gobierno-tucuman-desmiente-fake-news-sobre-coronavirus.html
https://elintransigente.com/espectaculo/2002/02/23/hubo-romance-pedro-alfonso-revelo-si-delfina-chaves-y-albert-baro-estuvieron-juntos/


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em junho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 17.415, no dia 1º, a 64.530, no dia 
3. 

A quantidade de óbitos passou de 556 a 1.307.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas oficiais do Governo argentino na 
plataforma www.argentina.gob.ar, além das 
informações dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de junho se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Governo informou que, para dar assistência aos setores mais  afetados pela pandemia, 
foi realizado um novo pagamento da Renda Familiar de Emergência.

2. Foi estabelecida a incorporação do Programa de Progresso para instituições de ensino 
privadas.

3. O Governo argentino instituiu o Plano Nacional de Cuidado de Trabalhadores e 
trabalhadoras de saúde.

4. Foi dada continuidade à implementação de medidas  para conservar postos de trabalho 
no país.

5. O Governo prorrogou a vigência de residências temporárias e transitórias por mais um 
mês.

6. Foi prorrogada a suspensão de cortes de serviços públicos até o fim do ano, como 
energia elétrica, gás, água corrente, telefonia, entre outros. 

7. Foram estabelecidas atualizações das categorias de PMEs para ampliar o acesso às 
linhas de financiamento e benefícios. 

8. Novas disposições alinhadas ao contexto econômico atual para micros, médias e 
pequenas empresas foram divulgadas pela governo.

9. As medidas de distanciamento e de isolamento social foram prorrogadas na Argentina 
até o dia 17 de julho.

http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-oficializo-la-segunda-etapa-del-pago-del-ife
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230366/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230366/20200609
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230256/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230256/20200608
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230406/20200610
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230814/20200617
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230897/20200619
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231104/20200624
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231291/20200629


Balanço de junho - Colômbia

Periodicidade: diárioDe 1º de junho ao dia 30, os casos de Covid-19 
confirmados pelo Governo passaram de 30.493 a 97.846, 
totalizando um aumento de 221,20%. Além disso, o número 
de óbitos também aumentou de 969 para 3.334, 
equivalente a 244,06%.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas 272 notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de combate a 
elas com o apoio do Knewin News, ferramenta de 
monitoramento de notícias e inteligência artificial.

A correlação entre as duas temáticas, fake news e 
Covid-19, se mostrou forte no consolidado de junho de 
2020, com pontuação de 0,98 (0.40 a 0.69 - Correlação 
Moderada, 0.70 a 0.89 - Correlação Forte, 0.9 a 1 - 
Correlação Muito Forte).

Nas páginas a seguir, vamos entrar em detalhes nos 
números oficiais e nas notícias relacionadas a fake news.



Quantidade de notícias relacionadas ao termo fake news  

Periodicidade: diário

No mês de junho, foram monitoradas, no 
Knewin News, 272 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 9,06 menções 
por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs. Fake news, até 30 de junho foi de 1.634 
notícias.

Os 10 principais destaques de  notícias 
relacionadas a “Fake News” e ao trabalho de 
combate a elas do mês de junho se encontram 
na coluna ao lado.

1. O Prefeito de Barranquilla pediu atenção da população para as correntes e mensagens 
falsas que estavam sendo compartilhadas nas redes sociais sobre a pandemia.

2. Por causa de notícias falsas, profissionais de saúde que estão realizando testes grátis 
para detecção da Covid-19 em Barranquilla foram impedidos de trabalhar. As pessoas 
afirmavam que iriam ser contaminadas com o vírus a partir dos testes.

3. O Presidente da Colômbia falou, em um dos pronunciamentos oficiais, que os 
colombianos precisavam estar atentos às informações falsas que circulavam sobre o 
novo coronavírus e sobre as diversas medidas do governo para conter a pandemia.

4. O Movimento Sleeping Giants Brasil ganhou repercussão na América Latina por mostrar 
a guerra ideológica de fake news no país.

5. Foi divulgado que, na Colômbia, quem compartilhasse informações falsas sobre 
Covid-19 poderia ser processado por terrorismo.

6. O Prefeito de Curumaní alertou para o perigo das fake news sobre os testes de Covid-19.
7. Em meio aos boatos sobre a volta às aulas em modelo físico na Colômbia, a Ministra da 

Educação esclareceu que, durante junho e julho, o modelo adotado pelo país ainda seria 
o virtual e que, em agosto, não seria obrigatório o retorno presencial às instituições de 
ensino. 

8. Em Santiago, Colômbia, circulou uma corrente falsa no Whatsapp sobre quarentena total 
na cidade por causa da pandemia do novo coronavírus.

9. 40 organizações mundiais se reuniram para elaborar um documento criticando a lei das 
fake news que está sendo analisada no Brasil.

10. As pistolas para medir temperatura foram alvos de fake news nas redes sociais. As 
mensagens falsas afirmavam que esses objetos têm efeitos negativos no organismo.

https://caracol.com.co/emisora/2020/06/02/barranquilla/1591105208_059388.html
https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/atacan-a-personal-que-hace-pruebas-de-coronavirus-%C2%A1gratis-por-falsa-cadena-de-whatsapp/ar-BB14YTcQ
https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/atacan-a-personal-que-hace-pruebas-de-coronavirus-%C2%A1gratis-por-falsa-cadena-de-whatsapp/ar-BB14YTcQ
https://www.lapiragua.co/duque-llamo-a-los-ciudadanos-a-estar-atentos-ante-noticias-falsas-sobre-la-covid-19/nacional/
https://www.lapiragua.co/duque-llamo-a-los-ciudadanos-a-estar-atentos-ante-noticias-falsas-sobre-la-covid-19/nacional/
https://www.msn.com/es-co/noticias/mundo/fake-news-en-brasil-guerra-ideol%C3%B3gica-y-un-gran-negocio-publicitario-que-salpica-al-gobierno-de-jair-bolsonaro/ar-BB157XsD
https://lavibrante.com/procesaran-por-terrorismo-a-quienes-divulguen-fake-news-sobre-la-pandemia/
https://elpilon.com.co/la-vida-vale-mas-que-cualquier-noticia-falsa-alcalde-de-curumani/
https://www.region365.com/2020/06/no-sera-obligatorio-el-regreso-las.html
https://www.region365.com/2020/06/no-sera-obligatorio-el-regreso-las.html
https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/%C2%A1ojo-la-cadena-de-whatsapp-sobre-la-hibernaci%C3%B3n-en-santiago-es-fake/ar-BB15A6IB
https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/%C2%A1ojo-la-cadena-de-whatsapp-sobre-la-hibernaci%C3%B3n-en-santiago-es-fake/ar-BB15A6IB
https://web.karisma.org.co/rechazamos-proyecto-de-ley-sobre-noticias-falsas-que-sera-votado-hoy-en-brasil/
https://periodicodelmeta.com/22279-2/


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em junho, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 30.493, no dia 1º, a 97.846, no dia 
30.  

A quantidade de óbitos passou de 969 a 3.334.

Ao longo dos 30 dias, foram monitoradas as 
medidas do Governo Colombiano no Twitter, 
plataforma que o Ministério da Saúde está 
utilizando como canal oficial , além das 
informações dos conteúdos jornalísticos.

As principais medidas oficiais de junho se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Ministério da Saúde informou, no início de junho, que seriam aplicados 5 passos para 
que o país retomasse as atividades produtivas de forma gradual.

2. Foi iniciado um projeto piloto de estratégias para Cartagena, Quibdó e Palmira achatarem 
a curva de contágio do novo coronavírus.

3. Uma estratégia para emergência sanitária na Colômbia foi apresentada, destacando o 
aumento de testes e a expansão da capacidade de hospitais.

4. Foi fortalecida a capacidade do setor de saúde em todo o país, especialmente no Norte 
de Santander.

5. Um decreto que ampliava os horários para idosos saírem de casa uma hora por dia foi 
elaborado.

6. Foi reforçado que, com as medidas de flexibilização, era necessário respeitar os 
protocolos estabelecidos pelo Governo em centros comerciais.

7. O Governo entregou 130 ventiladores pulmonares para a Prefeitura de Bogotá.
8. 23.1 bilhões de pesos foram destinados pelo Governo para beneficiar 3.600 hospitais 

colombianos.
9. O MS informou que a Colômbia tem tido um crescimento na capacidade de fazer testes 

para identificar novos casos positivos do novo coronavírus no país.
10. Foi informado, no fim de junho, que a taxa de contágio da Covid-19 na Colômbia estava 

em 1,19 e que a ocupação de leitos em Bogotá estava em torno de 71%.

https://twitter.com/MinSaludCol


Report especial - Coronavírus Vs. Fake news

Acompanhe os reports especiais da Knewin sobre Covid-19 Vs 
Fake News em 4 países selecionados da América Latina, além 
de uma análise diária das Redes Sociais com um dashboard 

analítico feito junto com a FSB Inteligência.

Acesse o Portal Coronavírus e conheça todas as ações.
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