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Proposta
do report especial

O projeto Coronavírus vs. Fake News consiste no monitoramento 

de notícias sobre o 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 Maio de 2020.

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


Balanço de maio - Brasil

Periodicidade: diárioDe 1º de maio ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo Nacional passaram de 91.589 a 514.849, 
totalizando um aumento de 462,12%. Além disso, o número 
de óbitos também aumentou de 6.329 para 29.314, 
equivalente a 366,16%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 32.475 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 abril a 
maio de 2020, com pontuação de O,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 maio, foram monitoradas 32.475 
notícias relacionadas ao termo fake news, uma 
média de 1.047 menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 31 de maio foi de 72.179 
notícias.

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

1. No início de maio, o  filho 04 do Presidente Jair Bolsonaro foi banido da Twitch, 
plataforma de streaming de jogos, por difundir fake news.

2. O Whatsapp, junto com agências de checagem de fatos, incluiu um chatbot para as 
pessoas verificarem a veracidade de notícias. 

3. Para combater a disseminação de fake news, a Cruz Vermelha começou uma ação com 
influenciadores de diferentes país para compartilhar informações verdadeiras sobre 
Covid-19 nas redes sociais.

4. Em maio, houve o lançamento do Dashboard de redes sociais da Knewin e da FSB, que 
tinha o objetivo de ampliar o acesso às informações verdadeiras sobre a pandemia.

5. O Presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma publicação enganosa de um deputado do 
Ceará. Na ação de combate às fake news, o Instagram deletou a publicação e a 
etiquetou como notícia falsa.

6. Circulou pelas redes sociais um vídeo falso de uma idosa brasileira, que acompanhava 
uma mensagem enganosa alertando sobre números inflados de Covid-19 no país.

7. A desinformação e as fake news prejudicaram a pesquisa nacional da Ufpel sobre a 
pandemia da Covid-19 em cidades brasileiras. 

8. Após a mudança no direcionamento do uso da cloroquina no combate à Covid-19, o 
Ministério da Saúde deletou uma postagem do site que chamava esse tratamento de 
fake news.

9. O Movimento Sleeping Giants chegou ao Brasil para cobrar empresas que fazem 
anúncios automáticos em sites que disseminam fake news.

10. A Justiça do Espírito Santo notificou uma médica que estava propagando vídeos com 
informações falsas sobre a cloroquina, solicitando que ela retirasse o conteúdo do ar.

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/05/filho-de-bolsonaro-e-banido-de-plataforma-de-streaming-de-games.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/whatsapp-e-checadores-lancam-servico-para-verificar-fake-news-sobre-coronavirus-na-plataforma.shtml
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/cruz-vermelha-apela-a-influenciadores-para-combater-fake-news-sobre-virus/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/cruz-vermelha-apela-a-influenciadores-para-combater-fake-news-sobre-virus/
https://www.segs.com.br/info-ti/229816-fsb-e-knewin-lancam-plataforma-aberta-e-gratuita-com-visao-completa-sobre-repercussao-da-pandemia-nas-redes-sociais
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/12/interna_politica,853925/covid-19-instagram-coloca-alerta-de-fake-news-em-postagem-de-bolsonar.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/12/interna_politica,853925/covid-19-instagram-coloca-alerta-de-fake-news-em-postagem-de-bolsonar.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52671442
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/05/desinformacao-prejudicou-pesquisa-nacional-sobre-coronavirus-diz-ceo-do-ibope-ckacgp1gk003z015n70ob45vh.html
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-apaga-do-site-reportagem-que-chamava-tratamento-via-cloroquina-de-fake-news-24437247
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-apaga-do-site-reportagem-que-chamava-tratamento-via-cloroquina-de-fake-news-24437247
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2020/05/movimento-que-cobra-empresas-por-anuncios-em-sites-de-fake-news-chega-ao-brasil-ckai3k63y009r01q8hxslaa3x.html
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/justica-do-espirito-santo-manda-medica-tirar-do-ar-videos-em-que-dissemina-fake-news-sobre-cloroquina.shtml


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em maio, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 91.589, no dia 1º, a 514.849, no 
dia 31.

A quantidade de óbitos passou de 6.329 para 
29.314.

Ao longo dos 31 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 maio se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Ministério da Saúde divulgou que chegaram ao Brasil, na noite do dia 6, 4,3 milhões de 
máscaras cirúrgicas para a proteção de profissionais que fazem o atendimento a 
pacientes com coronavírus na rede pública de saúde. 

2. O Rio de Janeiro recebeu mais 1,3 milhão de Equipamentos de Proteção Individual para 
auxiliar no combate à pandemia.

3. Foram apresentadas diretrizes para auxiliar na decisão sobre distanciamento social. 
4. Houve a instituição do Gabinete de Crise para enfrentamento da Covid-19 no Sistema 

Único de Saúde (SUS).
5. Foi iniciada a execução de um estudo para medir a propagação do coronavírus em 

cidades brasileiras.
6. Foram divulgadas ações de ajuda para o combate à pandemia no interior do Amazonas.
7. Novas orientações foram divulgadas para ampliar o acesso de pacientes com COVID-19 

ao tratamento medicamentoso no primeiros dias de sintomas.
8. O Ministério da Saúde inaugurou uma ala indígena em um hospital de Manaus.
9. Foram definidas regras para a implementação de unidades temporárias, os hospitais de 

campanha, no país.
10. Foi divulgado que os laboratórios públicos ampliaram em 451% a capacidade de 

testagem para a Covid-19.

https://saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46849-chegam-ao-brasil-4-3-milhoes-de-mascaras-cirurgicas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46849-chegam-ao-brasil-4-3-milhoes-de-mascaras-cirurgicas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46856-rio-de-janeiro-recebe-mais-1-3-milhao-de-epis
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46862-ministerio-da-saude-apresenta-diretrizes-para-auxiliar-na-decisao-sobre-distanciamento-social
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46885-nota-conjunta-n-01-2020-ms-conass-conasems-opas-sobre-o-gabinete-de-crise-para-enfrentamento-da-covid-19-no-sistema-unico-de-saude-sus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46889-estudo-medira-propagacao-do-coronavirus-em-cidades-brasileiras
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46899-governo-do-brasil-ajuda-municipios-do-interior-do-amazonas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46919-ministerio-da-saude-divulga-diretrizes-para-tratamento-medicamentoso-de-pacientes
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46932-ministerio-da-saude-inaugura-ala-indigena-em-hospital-de-manaus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46936-ministerio-da-saude-define-regras-para-implementacao-de-unidades-temporarias
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46983-laboratorios-publicos-ampliam-em-451-capacidade-de-testagem-para-covid-19


Balanço de maio - México

Periodicidade: diárioDe 1º de maio ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 20.739 a 90.664, totalizando um 
aumento de 337,16%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 1.972 para 9.930, equivalente a 
403,54%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 3.295 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 abril a maio 
de 2020, com pontuação de 0,93 (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 maio, foram monitoradas, no 
Knewin News, 3.295 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 106 menções 
por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 31 de maio foi de 10.279 
notícias.

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

1. Para combater a desinformação no México, foi criada uma rede para checagem de fatos 
noticiosos, a Verificovid.

2. O Whatsapp lançou um chatbot para os usuários verificarem a veracidade de 
informações com agilidade.

3. Circulou pelas redes sociais uma mensagem falsa sobre roubos de líquidos do joelho de 
mortos por Covid-19. O presidente Mexicano, AMLO, se pronunciou para afirmar que a 
informação não era verídica.

4. O Instituto Nacional Eleitoral criou o programa Cidadania Digital, que tem o objetivo de 
conscientizar as pessoas, via lives, sobre como detectar fake news e evitar 
desinformação.

5. Um levantamento da Kaspersky e da CORPA mostrou que 66% dos mexicanos não 
sabem identificar uma notícia falsa nas redes sociais.

6. Circulou pelas redes sociais uma mensagem enganosa que relacionava o uso de 
máscaras à diminuição do oxigênio no organismo.

7. O subsecretário de turismo de Tepic, Nayarit, foi demitido por difundir fake news sobre a 
visita de cidadãos às praias da região no período da quarentena.

8. Circulou uma informação falsa sobre recrutamento de voluntários para testes de vacina 
contra a Covid-19. O Instituto Politécnico Nacional desmentiu a mensagem enganosa.

9. Em Querétaro, circulou uma mensagem falsa sobre um suposto auxílio financeiro do 
Governo para familiares de falecidos por Covid-19.

10. Em Venustiano Carranza, Chiapas, moradores queimaram edifícios governamentais por 
causa de uma fake news que afirmava que a Covid-19 se espalharia através das 
autoridades públicas. 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/surge-verificovid-contra-fake-news-sobre-coronavirus
http://www.puentelibre.mx/noticia/asi_puedes_verificar_fake_news_en_whatsapp_4_mayo_2020/
http://periodicolavoz.com.mx/no-estan-robando-liquido-de-rodilla-a-muertos-por-covid-19-amlo/
http://periodicolavoz.com.mx/no-estan-robando-liquido-de-rodilla-a-muertos-por-covid-19-amlo/
http://www.poresto.net/2020/05/07/el-ine-da-cursos-en-linea-para-evitar-fake-news/
https://forbescentroamerica.com/2020/05/08/en-estos-paises-de-al-es-donde-hay-mas-confusion-por-fake-news-reporte/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1100922
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1100922
https://matutinografico.com/despiden-a-subsecretario-de-turismo-por-fake-news/
https://codigoespagueti.com/noticias/ipn-no-busca-voluntarios-para-probar-vacuna-para-covid-19/
https://codigoespagueti.com/noticias/ipn-no-busca-voluntarios-para-probar-vacuna-para-covid-19/
https://www.ciudadypoder.mx/no-en-queretaro-no-le-estan-pagando-a-familiares-de-fallecidos-por-covid-19/
https://www.ciudadypoder.mx/no-en-queretaro-no-le-estan-pagando-a-familiares-de-fallecidos-por-covid-19/
https://insurgentepress.com.mx/exhorta-amlo-a-desoir-fake-news-tras-vandalismo-en-venustiano-carranza-chiapas/


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em maio, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 20.739, no dia 1º, a 90.664, no dia 
30. 

A quantidade de óbitos passou de 1.972 a 
9.930.

Ao longo dos 31 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 abril se 
encontram na coluna ao lado.

1. A Secretaria de Saúde lançou um guia com diretrizes para o cuidado da saúde de PCD 
durante a pandemia.

2. O Instituto de Saúde para o Bem-Estar entregou mais de 13 milhões de equipamentos de 
diagnóstico, medicamentos e EPIs para profissionais da saúde.

3. A Secretaria de Saúde informou via Twitter que as instalações de Los Pinos, um 
complexo que serviu como residência oficial do Presidente do México entre 1934 e 2018, 
iria hospedar profissionais do MS durante a pandemia.

4. O Governo afirmou que foram entregues 152 ventiladores pulmonares no país: 110 
foram destinados para as Secretarias de Saúde de Quintana Roo, Tabasco e Baixa 
Califórnia.

5. A Secretaria de Saúde implementou uma estratégia para monitorar e atender  
profissionais de saúde que têm sofrido com problemas emocionais por conta do 
trabalho na linha de frente da pandemia.

6. A Secretaria de Saúde divulgou novamente, via Twitter, uma cartilha de recomendação 
para alertar sobre os riscos da automedicação contra a Covid-19.

7. O Conselho Geral de Saúde aprovou quatro acordos para iniciar o relaxamento 
progressivo das medidas de distanciamento social  no país.

8. O Governo anunciou a distribuição de 1.225 camas para hospitais mexicanos.
9. Profissionais de psicologia participaram de uma reestruturação do sistema de saúde 

mental do país, para garantir auxílio à população durante a pandemia.
10. As ações para enfrentar a fase 3 da Covid-19 no país continuam sendo reforçadas pelo 

Governo.

https://coronavirus.gob.mx
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/01/presentan-guia-para-la-proteccion-de-la-salud-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-contexto-de-covid-19/
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/02/fortalece-gobierno-de-mexico-a-todas-las-entidades-contra-el-covid-19/
https://twitter.com/SSalud_mx
https://www.gob.mx/salud/prensa/115-estrategia-contra-covid-19-entrega-gobierno-de-mexico-ventiladores-a-quintana-roo-tabasco-y-baja-california
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/09/estrategia-para-atender-salud-emocional-del-personal-en-hospitales-covid-19/
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/09/estrategia-para-atender-salud-emocional-del-personal-en-hospitales-covid-19/
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Uso_de_medicamentos_de_eficacia_no_demostrada_en_pacientes_con_COVID.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Uso_de_medicamentos_de_eficacia_no_demostrada_en_pacientes_con_COVID.pdf
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/13/conferencia-presidente-13-de-mayo/
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/13/conferencia-presidente-13-de-mayo/
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/17/estrategia-contra-covid-19-inicia-insabi-distribucion-de-1226-camas-para-hospitales/
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/20/profesionales-de-la-psicologia-participan-en-la-reestructuracion-del-sistema-de-salud-mental-en-el-pais/
https://coronavirus.gob.mx/2020/05/20/profesionales-de-la-psicologia-participan-en-la-reestructuracion-del-sistema-de-salud-mental-en-el-pais/
https://coronavirus.gob.mx/


Balanço de maio - Argentina

Periodicidade: diárioDe 1º de maio ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 4.532 a 16.851, totalizando um 
aumento de 271,82%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 225 para 539, equivalente a 
139,55%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 1.813 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 abril a 
maio de 2020, com pontuação de 0,91 (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 maio, foram monitoradas, no 
Knewin News, 1.813 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 58,48 
menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 31 de maio foi de 5.589 
notícias.

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

1. O Presidente da Entidade Nacional de Comunicações afirmou que eram falsas as 
mensagens que circulavam nas mídias sociais sobre o controle do governo em portais 
de internet.

2. Uma juíza argentina compartilhou uma notícia falsa sobre liberação de presos durante a 
pandemia. O Tribunal de Cassação de Buenos Aires veio a público esclarecer que se 
tratava de uma informação enganosa.

3. Uma rede de supermercados de Córdoba esclareceu no Instagram uma fake news que 
dizia que os colaboradores da empresa apresentavam sintomas de Covid-19.

4. A ex-Ministra da Segurança, Patricia Bullrich, divulgou uma informação falsa em uma 
transmissão ao vivo sobre o traslado de pacientes com Covid-19 para uma clínica 
privada de Escobar.

5. O Whatsapp lançou uma função para checar a veracidade de mensagens encaminhadas, 
com o objetivo de conter a propagação de fake news na plataforma.

6. Em meio às ações de combate às fake news, Facebook e Youtube tentaram apagar 
rastros do vídeo Plandemic, que divulgava mensagens enganosas sobre a pandemia.

7. Circulou pelas redes sociais uma fake news que relacionava o uso contínuo de máscaras 
à hipoxia, a diminuição de oxigênio no organismo. 

8. Um levantamento mostrou que 25% dos vídeos visualizados no Youtube sobre o novo 
coronavírus contêm informações falsas sobre a doença e a pandemia.

9. Um famoso médico de Buenos Aires foi detido por oferecer aos clientes uma suposta 
vacina contra a Covid-19, alegando que ela era verdadeira.

10. O Grupo jornalístico Clarín acabou divulgando um vídeo falso sobre supostas 
manifestações em Villa Azul. 

https://diarioprimeralinea.com.ar/el-titular-del-enacom-desmintio-que-se-analice-una-regulacion-de-contenidos-en-los-portales-de-noticias/
https://diarioprimeralinea.com.ar/el-titular-del-enacom-desmintio-que-se-analice-una-regulacion-de-contenidos-en-los-portales-de-noticias/
http://www.laarena.com.ar/opinion-la-fake-news-de-la-jueza-2110500-111.html
https://www.pagina12.com.ar/263834-coronavirus-y-fake-news-desde-casacion-aseguran-que-los-dato
http://www.radiocanal.com.ar/noticia/otra-vez-una-noticia-falsa-ningun-empleado-de-supermercado-el-chapulin-presenta-sintomas-relacionados-al-coronavirus-118737
https://www.datadiario.com/politica/patricia-bullrich-y-una-transmision-en-vivo-que-termino-en-fake-news_a5eb84c2c66adc4037b2a10ca
https://www.abcdiario.com.ar/nacionales/2020/1/19/la-nueva-funcion-de-whatsapp-para-verificar-la-veracidad-de-los-mensajes-reenviados-21204.html
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/05/11/se-viralizo-un-video-lleno-de-mentiras-sobre-el-covid-19-ahora-youtube-y-facebook-luchan-por-eliminar-todo-su-rastro/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/05/11/se-viralizo-un-video-lleno-de-mentiras-sobre-el-covid-19-ahora-youtube-y-facebook-luchan-por-eliminar-todo-su-rastro/
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/es-falso-que-el-uso-o-abuso-de-mascarillas-pueda-producir-hipoxia_a5eb9a5e87f8cfc5a18ac39ab
https://www.cba24n.com.ar/tecnologia/es-falso-que-el-uso-o-abuso-de-mascarillas-pueda-producir-hipoxia_a5eb9a5e87f8cfc5a18ac39ab
https://www.lv12.com.ar/lv12/en-tiempos-pandemia-el-diario-digital-contexto-sigue-implantando-falsas-noticias-n72180/amp
http://tododiarios.com/Renderman.asp?userclick=1105190-detienen-en-argentina-al-falso-medico-que-atendia-a-maradona-y-a-charly-garcia--y-que-ofrecia-la-vacuna-contra-el-coronavirus&render=1
https://diputadosbsas.com.ar/nota/11292/legisladores_repudiaron_la_fake_news_de_tn_sobre_una_protesta_vecinal_en_villa_azul/


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em maio, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 4.532, no dia 1º, a  16.851, no dia 
31. 

A quantidade de óbitos passou de 225 a 539.

Ao longo dos 31 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 maio se 
encontram na coluna ao lado.

1. O Governo lançou um novo dispositivo estratégico para testes de diagnóstico da 
Covid-19. O objetivo era intensificar a identificação de pessoas com o vírus e agilizar o 
isolamento.

2. No início do mês, o Governo decretou a extensão do isolamento social no país até 24 de 
maio, alinhando a medida com Governadores para atender às realidades distintas de 
cada região da Argentina.

3. O Governo lançou o Programa Argentina Constrói, que consiste em um plano de ação 
para construir 5.500 novas residências e financiar 42.900 obras de infraestrutura de gás, 
eletricidade e sanitárias.

4. Foi prorrogada a proibição de demissões e suspensões sem justa causa e por motivos 
de falta ou diminuição de trabalho por força maior pelo prazo de 60 dias

5. Foi suspenso o aumento de preços de telefonia móvel, internet e TV paga até 31 de 
agosto.

6. No fim de Maio, o Governo afirmou que iria manter o isolamento do país até o dia 7 de 
junho para achatar a curva de propagação do novo coronavírus.

7. Foi apresentada a iniciativa Tele-Covid, com o objetivo de garantir teleatendimentos de 
saúde para a população durante a pandemia.

8. O Governo prorrogou os benefícios de seguro desemprego até o fim de agosto de 2020.
9. Foram suspensas as cobranças de pedágios para profissionais de saúde.

10. Foi criado o Conselho Consultivo para o Planejamento do Retorno em Sala de Aula.

http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-suman-nuevas-acciones-para-la-deteccion-de-casos-de-covid-19
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228958/20200511
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228958/20200511
https://www.argentina.gob.ar/noticias/un-estado-presente-para-hacerle-frente-la-emergencia
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229469/20200519
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/46874-el-gobierno-nacional-congela-las-tarifas-de-telefonia-fija-y-movil-internet-y-tv-paga?_ga=2.90677657.202423751.1590082011-618594357.1586182048
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nacion-presento-el-nuevo-servicio-tele-covid-para-hacer-consultas-con-especialistas-en
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229952/20200529
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/230002/20200531


Balanço de Maio - Colômbia

Periodicidade: diárioDe 1º de maio ao dia 31, os casos de Covid-19 confirmados 
pelo Governo passaram de 7.006 a 29.383, totalizando um 
aumento de 319,39%. Além disso, o número de óbitos 
também aumentou de 314 para 939, equivalente a 
199,04%.

Ao longo dos 31 dias, foram monitoradas 337 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 março a abril 
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 maio, foram monitoradas, no 
Knewin News, 337 notícias relacionadas ao 
termo fake news, uma média de 10,87 
menções por dia.

O acumulado, do dia 1º de março, início dos 
Reports Especiais da Knewin sobre Covid-19 
Vs, Fake news, até 31 de maio foi de 1.362 
notícias.

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

1. Para ajudar no combate às fake news, o Whatsapp lançou um chatbot na plataforma 
para os usuários verificarem a veracidade de notícias.

2. A imagem de um dos atores da saga Velozes e Furiosos foi utilizada para ilustrar uma 
notícia falsa sobre a descoberta de uma vacina para Covid-19.

3. Em meio à infodemia, o excesso de informações, as ferramentas digitais de checagem 
de fatos têm se tornado essenciais para evitar a propagação de fake news nas redes 
sociais.

4. Youtube e Facebook tentaram apagar todos os rastros de um vídeo que viralizou nas 
redes sociais com informações enganosas e teorias conspiratórias sobre o novo 
coronavírus.

5. O Twitter atualizou as políticas de uso da plataforma para fortalecer as ações de 
combate às fake news. 

6. Ao contrário do que circulou pelas redes sociais, a vacina contra tuberculose não é 
efetiva no combate à Covid-19.

7. O Governo de Santander, na Colômbia, lançou um informativo para alertar sobre as fake 
news e para reforçar que o Ministério da Saúde é a única instituição autorizada a divulgar 
números de casos de Covid-19 no país.

8. Um estudo mostrou que 45% dos tuítes sobre covid-19 são feitos por robôs, que 
disseminam fake news e teorias conspiratórias sobre a pandemia.

9. Circulou pelas redes sociais uma mensagem falsa que associava os testes de 
confirmação da Covid-19 ao contágio do vírus. 

10. A gerente do Hospital Roberto Quintero Villa, em  Armenia-Montenegro, foi alvo de fake 
news. A mensagem enganosa afirmava que a profissional havia sido vítima da Covid-19. 

https://www.msn.com/es-co/noticias/tecnologia/whatsapp-estrena-un-bot-para-desmentir-bulos-as%C3%AD-funciona/ar-BB13AJ1C
http://correoconfidencial.com/archivos/267892
https://www.uniminutoradio.com.co/herramientas-digitales-para-combatir-las-fake-news/
https://www.uniminutoradio.com.co/herramientas-digitales-para-combatir-las-fake-news/
https://www.msn.com/es-co/noticias/technology/se-viraliz%C3%B3-un-video-lleno-de-mentiras-sobre-el-covid-19-ahora-youtube-y-facebook-luchan-por-eliminar-todo-su-rastro/ar-BB13WcT6
https://marketing4ecommerce.co/twitter-actualiza-sus-politicas-para-limitar-la-difusion-de-contenido-potencialmente-danino-y-enganoso-sobre-el-covid-19/
https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/no-hay-evidencia-de-que-la-vacuna-contra-la-tuberculosis-sirva-para-combatir-covid-19/ar-BB142Ioq?li=BB11gUcS
https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/7c39dce93b8aae3d5280561330980e25?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1592838800&Signature=%2B0SC1FP3jkY20%2ByaP3vk45gk0jE%3D
https://s3.amazonaws.com/static.resources/original_page/7c39dce93b8aae3d5280561330980e25?AWSAccessKeyId=AKIAJSAB234AEOZ3QMUQ&Expires=1592838800&Signature=%2B0SC1FP3jkY20%2ByaP3vk45gk0jE%3D
https://www.tdicolombia.com.co/2020/05/22/casi-la-mitad-de-lo-tuiteado-sobre-covid-19-lo-harian-cuentas-robots-tdi-colombia/
http://laopcion.com.co/denuncian-fake-news-que-senalan-que-pruebas-de-covid-infectan-a-la-gente/
http://laopcion.com.co/denuncian-fake-news-que-senalan-que-pruebas-de-covid-infectan-a-la-gente/
https://180gradosquindio.com/noticia-falsa-sobre-muerte-de-gerente-del-hospital-de-montenegro-fue-difundida-por-inescrupulosos/amp/


Números e medidas oficiais adotadas 

Periodicidade: diário

Em Maio, os casos confirmados de Covid-19 
passaram de 7.006, no dia 1º, a 29.383, no dia 
31. 

A quantidade de óbitos passou de 314 a 939.

Ao longo dos 31 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 abril se 
encontram na coluna ao lado.

1. No início de Maio, o Ministério da Saúde afirmou que crianças entre 6 e 17 anos 
poderiam sair 3 vezes por semana para fazer atividades físicas ao ar livre.

2. Foi anunciado que os municípios sem a presença da Covid-19 deveriam reduzir a oferta 
de transporte público, limitando a capacidade de passageiros.

3. O MS divulgou que o Governo Chinês, em Maio, fez uma doação para a Colômbia de 30 
mil testes para coronavírus, 680 mil máscaras, bem como outros insumos de saúde para 
ajudar no combate à pandemia.

4. Foi incentivado que provedores nacionais e internacionais de EPI para o setor de saúde 
se registrassem na página http://gestioncovid.gov.co, com o objetivo de enviar ofertas de 
produtos e preços.

5. Foram destinados 24 milhões de pesos colombianos para a atenção psicossocial de 
vítimas da Covid-19.

6. Houve o anúncio da doação de 80 mil kits de teste para Covid-19 pelo governo alemão.
7. O Governo Nacional adotou medidas para conter a propagação do vírus em áreas 

indígenas do país.
8. O MS se reuniu com as autoridades brasileiras para coordenar ações para proteger a 

saúde da população do Amazonas afetada por covid-19.
9. Foi anunciado que o isolamento no país continuará até junho, mas haverá flexibilização 

dependendo do avanço da Covid-19 em cada território.
10. Em Cartagena, foi iniciado o Posto de Comando Unificado para avançar com as ações 

contra a Covid-19.

https://twitter.com/MinSaludCol
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/24-mil-millones-fueron-asignados-a-atencion-de-victimas-y-red-nacional-de-urgencias.aspx


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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