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Clipping, clipagem e monitoramento de notícias:

O grupo de pesquisa Centro de Estudos Sócio-Políticos e Internacionais da América do Sul ( CESPI-América do Sul) é um grupo

do CNPQ certificado pela UNILA e vinculado aos cursos de Relações Internacionais e Integração e aos programas de mestrado em

Integração Contemporânea da América Latina ( PPGICAL) e ao de Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD). O grupo é

liderado pela docente e cientista política, professora Renata Peixoto de Oliveira e conta com a participação de docentes,

discentes e egressxs da UNILA.

Este grupo se dedica, basicamente, à organização de publicações e de eventos. Neste período, decidimos lançar um novo

formato de conteúdo sobre a América do Sul, o monitoramento de notícias. Popularmente conhecido como clipping, originado

do inglês, ou sua versão aportuguesada de clipagem de notícias, esta prática busca compilar reportagens, matérias, entrevistas,

comentários e qualquer tipo de abordagem feita pela mídia hegemônica ou alternativa e independente sobre determinado tema.

Esta prática auxilia no acompanhamento e atualização sobre determinado assunto, bem como a forma como a mídia vem

noticiando e até se posicionando sobre o tema em questão. Compartilhamos, então, notícias que nos ajudam a nos manter

informadxs sobre a situação recente da pandemia da COVID-19 na América do Sul. As reportagens não refletem,

necessariamente, a opinião deste grupo de pesquisa e são de inteira responsabilidade de suas autoras e autores.



Panorama de notícias sobre a pandemia na América do Sul: clipping 

As reportagens e notícias estão organizadas por seu título, o veículo acompanhado do link do portal, a data de publicação e o
link completo da reportagem. Nesta oportunidade, selecionamos quinze reportagens e notícias que aqui compartilhamos.

Reportagem: América Latina: cómo es el mapa de las cuarentenas en cada uno de los países
Veículo: portal nodal ( www.nodal.am)
Data: 16 de abril de 2020
Link: https://www.nodal.am/2020/04/america-latina-como-es-el-mapa-de-las-cuarentenas-en-cada-uno-de-los-
paises/?utm_source=tr.im&utm_medium=t.co&utm_campaign=tr.im%2F1lbAU&utm_content=link_click

Reportagem: América Latina: : América do Sul registra mais de 58 mil casos de covid-19: Países têm adotado estratégias 
diferentes no combate ao vírus
Veículo: portal Agência Brasil (agenciabrasil.ebc.com.br)
Data: 15 de abril de 2020
Link: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/america-do-sul-registra-mais-de-58-mil-casos-de-covid-19

http://www.nodal.am/
https://www.nodal.am/2020/04/america-latina-como-es-el-mapa-de-las-cuarentenas-en-cada-uno-de-los-paises/?utm_source=tr.im&utm_medium=t.co&utm_campaign=tr.im%2F1lbAU&utm_content=link_click
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/america-do-sul-registra-mais-de-58-mil-casos-de-covid-19


Reportagem: Venezuela adota plano de distribuição de alimentos de casa em casa durante pandemia
Veículo: Brasil de Fato ( brasildefato.com.br)
Data: 15 de abril de 2020
Link: https://www.brasildefato.com.br/2020/04/15/venezuela-adota-plano-de-distribuicao-de-alimentos-de-casa-em-
casa-durante-pandemia

Reportagem: Lideranças latino-americanos pedem recursos maciços ao FMI para evitar uma catástrofe econômica
Veículo: EL País (brasil.elpais.com)
Data: 15 de abril de 2020
Link: https://brasil.elpais.com/brasil/2020/04/15/opinion/1586974776_105520.html

Reportagem: Manifesto dos líderes católicos da América Latina
Veículo: vatican News (www.vaticannews.va)
Data: 16 de abril de 2020
Link: https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-04/manifesto-lideres-catolicos-america-latina.html

Reportagem: Combate à covid-19 leva 9 países da América Latina a adiarem eleições
Veículo:  Poder 360 (www.poder360.com.br)
Data: 15 de abril de 2020
Link: https://www.poder360.com.br/coronavirus/combate-a-covid-19-leva-9-paises-da-america-latina-a-adiarem-
eleicoes/

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/15/venezuela-adota-plano-de-distribuicao-de-alimentos-de-casa-em-casa-durante-pandemia
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/04/15/opinion/1586974776_105520.html
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-04/manifesto-lideres-catolicos-america-latina.html


Reportagem: To Beat the Virus, Colombia Tries Separating Men and Women
Veículo:  New York Times ( nytimes.com)
Data: 15 de abril de 2020
Link: https://www.nytimes.com/2020/04/15/world/americas/virus-colombia-bogota-men-women.html

Reportagem: Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: Impacto económico y social
Veículo:  CEPAL ( cepal.org)
Data: 16 de abril de 2020 ( acesso)
Link: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

Reportagem: La Argentina en cuarentena. Las otras grietas que abrió el coronavirus
Veículo:  La Nación ( lanacion.com.ar)
Data: 15 de abril de 2020
Link: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-argentina-cuarentena-las-otras-grietas-abrio-nid2351762

https://www.nytimes.com/2020/04/15/world/americas/virus-colombia-bogota-men-women.html
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-argentina-cuarentena-las-otras-grietas-abrio-nid2351762


Reportagem: Geopolítica sudamericana del coronavirus
Veículo: NUSO ( nuso.org)
Data: informe de abril de 2020 
Link: https://nuso.org/articulo/geopolitica-sudamericana-del-coronavirus/

Reportagem: Junta de Portavoces evaluará proyecto para postergar elecciones primarias
Veículo: agencia peruana de noticias (andina.pe)
Data: 16 de abril de 2020
Link: https://andina.pe/agencia/noticia-junta-portavoces-evaluara-proyecto-para-postergar-elecciones-primarias-
793200.aspx

Reportagem: Chile indultará a 1.300 presos por la pandemia de coronavirus
Veículo:  infobae (infobae.com)
Data: 16 de abril de 2020
Link:https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/15/chile-indultara-a-1300-presos-por-la-
pandemia-de-coronavirus/



Reportagem: RESUMEN: Insisten en aislamiento social ante COVID-19 en América Latina
Veículo:  Xinhuanet (spanish.xinhuanet.com)
Data: 16 de abril de 2020 
Link: http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/16/c_138981363.htm

Reportagem: Coronavirus y migración venezolana, dos retos que se le juntaron a Colombia
Veículo: El espectador (elespectador.com)
Data: 16 de abril de 2020
Link: https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-y-migracion-venezolana-dos-retos-que-se-le-juntaron-
colombia-articulo-914892

Reportagem: Gobierno inyectará USD 230 millones para ayuda social ante crisis del coronavirus
Veículo: última hora –PY (ultimahora.com)
Data: 15 de abril de 2020
Link: https://www.ultimahora.com/gobierno-inyectara-usd-230-millones-ayuda-social-crisis-del-coronavirus-
n2880169.html

https://www.elespectador.com/coronavirus/coronavirus-y-migracion-venezolana-dos-retos-que-se-le-juntaron-colombia-articulo-914892


Para informações do grupo CESPI-América do Sul: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1522138735757723

Contato da líder do grupo: renata.oliveira@unila.edu.br
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