Suplemento: Conheça o Painel Unificador Covid-19 nas Favelas
O Painel Unificador Covid-19 nas Favelas (PUF) é uma iniciativa voluntária da sociedade
civil fluminense para produzir dados sobre o impacto da pandemia nas favelas, na
ausência de dados públicos sobre estes territórios.
Atualmente o Painel, disponível em www.favela.info, reflete, até hoje, dados cobrindo
227 favelas fluminenses, contemplando 65% dos domicílios em favelas cariocas. São
221 no município do Rio, 5 comunidades de Itaguaí e uma de Mesquita. Até 15 de março
foram registrados 32.597 casos e 3.501 mortes, mais do que ocorreram em 163 países
do mundo. Isso só nas favelas da nossa região.
Para maiores informações visite:
Nota Técnica do Painel: http://metodologia.favela.info/
Formulário para solicitar acesso aos dados: http://solicitedados.favela.info/
Facebook do Painel: http://fb.favela.info
Vídeo do Painel: http://video.favela.info
Coletivos e organizações que fazem parte do Painel Unificador:
A.M.I.G.A.S. | Centro Social Fusão | Coletivo Conexões Periféricas-RP | Covid por CEP |
Data_Labe | Fala Roça | Favela Vertical | Fiocruz | Fórum Grita Baixada | Frente de
Mobilização da Maré | Instituto Educacional Araujo Dutra | LabJaca | Maré de Notícias |
Mulheres de Frente | Observatório de Favelas | PerifaConnection | Redes da Maré | SOS
Providência | TETO | Voz das Comunidades | WikiFavelas

Cobertura do PUF na Imprensa:
● Maré de Notícias — 11 de março, 2021: Fora da contagem oficial
● Carta Capital — 3 de março, 2021: Vítimas Apagadas: Uma rede comunitária
registra a subnotificação de casos de Covid-19 nas favelas cariocas
● Globo News — 10 de fevereiro, 2021: Na região metropolitana do Rio, as 96
favelas somam 3.299 mortes por Covid-19
● Diário do Rio — 10 de fevereiro, 2021: Alerj doará 60 mil máscaras às favelas do
Rio e Funarj abrirá editais para educação e cultura
● Voz das Comunidades — 10 de fevereiro, 2021: Favelas cariocas terão Dia
Estadual de Mobilização para enfrentamento à Covid-19

● Ensp/Fiocruz — 10 de fevereiro,, 2021: Campanha “Vacina Pra Favela, Já!” tem
lançamento em Dia Estadual de Mobilização para Enfrentamento da Covid-19 nas
Favelas
● Maré de Notícias — 10 de fevereiro, 2021: Campanha ‘Vacina Pra Favela, Já!’ Será
Lançada no Dia de Mobilização para Enfrentamento da covid-19 nas Favelas
● Agência de Notícias das Favelas — 10 de fevereiro, 2021: Dia Estadual de
Mobilização para Enfrentamento da Covid-19 nas favelas cariocas é aprovado na
Alerj
● Conexão UFRJ — 9 de fevereiro, 2021: Favelas e universidades contra o
coronavírus
● Agência de Notícias das Favelas — 29 de janeiro, 2021: UPA de Manguinhos está
fechada há mais de 20 dias; prefeitura promete reabertura para fevereiro
● CNN Brasil — 7 de janeiro, 2021: Fiocruz iniciará até fevereiro ações de combate
à Covid-19 nas favelas do Rio
● Agência de Notícias das Favelas – 28 de dezembro, 2020: Importância da
relatoria local dos casos de Covid-19 nas favelas
● TVI24 — 11 de dezembro, 2020 Se as Favelas do Rio de Janeiro Fossem um País
Seriam o 50º com Mais Mortos por Covid-19
● Meia Hora — 11 de dezembro, 2020: Maior Tragédia Sanitária do Brasil
● Agência Brasil — 10 de dezembro, 2020: Coletivos cobram medidas de proteção
contra Covid-19 nas favelas do Rio
● Rádio Agência Nacional — 10 de dezembro, 2020: Favelas do Rio registram 2 mil
mortes por Covid-19, segundo painel
● SBT Brasil — 10 de dezembro, 2020: Favelas do Rio registram mais mortes por
Covid-19 que 121 países
● Brasil de Fato — 10 de dezembro, 2020: Painel das Favelas registra 56% mais
casos de covid do que dados da Prefeitura do Rio
● O Dia — 9 de dezembro, 2020: Favelas do Rio de Janeiro possuem mais mortes
por covid-19 do que 121 países
● CNN Saúde — 8 de dezembro, 2020: Favelas da Região Metropolitana do RJ têm
mais casos de Covid-19 que 142 países
● Icict/Fiocruz — 8 de dezembro, 2020: Transporte público na pandemia é o tema
da coletiva do Painel Unificador das Favelas, dia 10/12, às 14h
● Rede Covida — 30 de outubro, 2020 Iniciativa exalta como dados podem salvar
vidas nas favelas do Rio
● Fundação Oswaldo Cruz — 26 de outubro, 2020: Painel Unificador Covid-19 nas
Favelas lança vídeo sobre a importância da coleta de dados na pandemia
● Correio da Manhã — 27 de outubro, 2020: Painel Unificador Covid nas Favelas
lança campanha
● Notícias Gerais — 27 de outubro, 2020: Campanha das Favelas Mostra Como
Dados Podem Salvar Vidas
● Agência de Notícias das Favelas – 26 de outubro, 2020: Painel Unificado
Covid-19 nas Favelas lança campanha sobre importância do acesso à informação

● Projeto Colabora — 4 de outubro, 2020: Luta que vem de dentro
● Rádio Nacional — 20 de agosto, 2020: Rio de Janeiro registra 202 mil casos de
Covid-19 e 15 mil mortos
● Agência Brasil — 13 de outubro, 2020: Rio: 1,4 mil mortes por covid-19 foram em
favelas, mostra painel
● Fundação Oswaldo Cruz — 12 de agosto, 2020: Painel Unificador de Favelas
realiza segunda coletiva nesta quinta-feira, 13/08
● O Dia — 3 de agosto, 2020: Sinal de Alerta na Maré
● Shareable The Response Podcast — 28 de julho, 2020: The Response:
Crowdsourcing data to fight the pandemic in Rio’s favelas
● The Sociable — 27 de julho, 2020: Neglected by govt, Brazilian favela
organizations take COVID-19 data collection into their own hands
● O Globo — 23 de julho, 2020: Favelas contestam dados oficiais de mortes pelo
coronavírus em comunidades do Rio e criam painel próprio
● Vax Before Travel — 14 de julho, 2020: Rio Resolves Outbreak Under-Reporting
● Rádio Agência Nacional — 10 de julho, 2020: Plataforma online vai reunir dados
sobre a Covid-19 em 120 favelas do Rio de Janeiro
● Fundação Oswaldo Cruz — 10 de julho, 2020: Movimentos lançam Painel
Unificador Covid-19 nas Favelas
● SBT — 10 de julho, 2020: Covid-19: casos não registrados podem ser maiores do
que o total de infectados na cidade
● Agência Brasil — 9 de julho, 2020: ONG lança painel para coletar dados da
Covid-19 em favelas by Alana Gandra, also Época Negócios
● Agência de Notícias das Favelas — 9 de julho, 2020: Painel unifica dados sobre
Covid-19 em favelas do Rio
● O Dia — 9 de julho, 2020: Covid-19: painel lançado por comunidades do Rio
mostra alto número de óbitos em favelas
● Reuters — 9 de julho, 2020: Rio’s favelas turn to technology to fight
underreporting of coronavirus cases
● G1 — 9 de julho, 2020: Dados divulgados por entidades de favelas do Rio
mostram números da Covid-19 maiores que os oficiais
● TV Globo / Bom Dia Rio — 9 de julho, 2020: Comunidades do Rio lançam painel
sobre número de casos do coronavírus nas favelas

