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Brasil

Poder + Política

• Presidente Jair Bolsonaro diz à Super Rádio Tupi: "Esse 

vírus trouxe uma certa histeria"

• Ministérios da Justiça e da Saúde definem regras para 

internação compulsória de pacientes (leia a portaria)

• Governo federal cria Comitê de Crise para monitoramento 

dos impactos do novo coronavírus

• Deputado Daniel Freitas, que integrou comitiva de 

Bolsonaro nos EUA, confirma que testou positivo

• Câmara dos Deputados terá votação a distância

• Davi Alcolumbre, presidente do Senado, faz home office

• Congresso Nacional cancela sessão de hoje e deixa 

de analisar vetos presidenciais e projetos de lei

• Ministério do Meio Ambiente fecha parques nacionais

• RJ: decreto restringe funcionamento de estabelecimentos

• TSE: eleição suplementar para o Senado em MT é suspensa
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confirmados no país
Ministério da Saúde

Economia

Dólar
Moeda americana recuou e fechou a R$ 5

B3
Ibovespa teve um dia bastante volátil, mas subiu 4,85%

Censo Demográfico e PNAD
IBGE adia levantamento estatístico e suspende coleta 
presencial da pesquisa de emprego e desemprego

Copom
Começou hoje e termina amanhã a reunião do Banco 
Central que vai definir os juros

Reino Unido
Tesouro oferece £ 330 bilhões em empréstimos para 
empresas

Santander
Projeção de alta do PIB brasileiro cai de 2% para 1%

Aéreas
Iata: empresas vão precisar de até US$ 200 bilhões

Autoridades de saúde confirmaram hoje a primeira morte no país provocada 
pelo novo coronavírus. A vítima faleceu em São Paulo. Tinha 62 anos, quadro 
de diabetes e hipertensão e sem histórico de viagem ao exterior. Para além 
disso, o quadro geral de registros em investigação subiu bastante: passou de 
2.064 para 8.819. No total, 16 estados e o Distrito Federal têm casos 
confirmados. Ao menos duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, apresentam 
transmissão comunitária ou sustentada (veja aqui o ministro da Saúde).

O volume de menções relacionadas ao Covid-19 seguiu 

avançando hoje: 368 mil publicações e 470 
milhões de perfis potencialmente alcançados. Os 

debates mais marcantes tiveram conotação mais sóbria. Ao 
que parece, as redes entenderam a gravidade da situação. 
Memes deram espaço a assuntos sensíveis e a um senso de 
urgência inéditos – a confirmação da primeira morte por 
coronavírus no país e a situação em São Paulo influenciaram. O 
anúncio de liberação de verbas federais por parte do presidente 

Jair Bolsonaro polarizou grande parte das 

interações. O nome do ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta subiu para os Trending Topics. 

Destaque ainda para a repercussão da coletiva de 

imprensa do Ministério da Saúde.

Brasil registra 1ª morte

• União Europeia fecha fronteiras por 30 dias

• OMS desaconselha ibuprofeno para tratar Covid-19

• Donald Trump: governo enviará dinheiro às famílias 
americanas como parte de um pacote de estímulo à 
economia de cerca de US$ 850 bilhões

• Itália tem 27.980 casos e 2.148 mortes

• Irã registra 1.178 novos casos em 24 horas; Malásia 
tem primeira morte confirmada

• Prefeito de NY, Bill de Blasio, diz que cidadãos 
devem se preparar para ficar em casa

• Colômbia, Hong Kong e Macau fecham fronteiras

• Uruguai fechará fronteiras com a Argentina

• Brasil fecha parcialmente fronteira com a 
Venezuela

Redes Sociais

Mundo Corporativo

• Facebook investirá US$ 100 milhões para ajudar 30 mil 

pequenas empresas em mais de 30 países

• Vivo anuncia bônus de internet no celular por 2 meses

• Airbus suspende produção na França e Espanha

• Dona da Mercedes-Benz suspende produção na Europa

• Volkswagen fechará fábricas na Europa

• SBT paralisa gravações e restringe circulação na sede

Opção pelo isolamento
A preocupação com a economia comanda as idas e 
vindas do presidente da República diante da Covid-19.

Qual será o cenário depois da onda de contaminados 
aqui? Pois a curva já embicou para cima. Se há algum 
cálculo no heterodoxo comportamento presidencial, 
ele parece indicar a tentativa de repassar a terceiros a 
responsabilidade pela paradeira econômica.

Que já está vindo.

O cálculo faz sentido? Dentro de certos limites. Se a 
rede hospitalar colapsar pelo número excessivo de 
casos graves, o presidente sofrerá forte desgaste. Mas 
o ministro da Saúde e os estados trabalham para evitar 
esse cenário.

Se o SUS funcionar bem, Jair Bolsonaro poderá 
sempre dizer lá na frente que tudo andou na linha e 
que ele só quis conter a dimensão da crise econômica.

Bolsonaro continua beneficiado por dois fatores. 1) 
Apesar da grita, não existe no momento força real 
capaz de - ou realmente interessada em- removê-lo. 2) 
Ao trabalharem, ministros, Congresso e governadores 
trabalham também para o presidente.

É um jogo ousado. E perigoso, pois aposta num 
“isolamento que fortalece”.

O risco é um dia juntarem-se todos.

Painel global (acesse os dados da OMS ao vivo)

Jornalista, analista político da FSB e colunista de Veja e do Poder360

Varejo + Consumo

• Gol cancela todos os voos internacionais a partir do dia 23; 

medida vale até o fim de junho

• Shoppings de São Paulo alteram horários de funcionamento

• Burger King Brasil doará ao SUS parte da receita líquida com 

a venda de sanduíches

• Amazon prioriza suprimentos médicos, produtos básicos 

para uso doméstico e outros itens de alta demanda

• Ambev vai produzir 500 mil unidades de álcool em gel

• Mercado Livre altera logo em campanha contra o Covid-19
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https://www.novo.justica.gov.br/news/ministros-da-justica-e-da-saude-definem-regras-para-internacao-compulsoria-de-pacientes-com-coronavirus
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://www.facebook.com/minsaude/videos/578433906136010/
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1239719361629257734
https://www.facebook.com/minsaude/videos/578433906136010/?__xts__%5B0%5D=68.ARDbOpN4wUDU9s47LOBLvpCfd3V9A1F3AhHuQBUEYdpwc7aKe4XVtaJ72keqSWcZjB5-x99givzZhG16DoeePvf31oi0cyewkuaOoJH52qrGCmK-q0lLCyF9LKJv0_0CjeSIXOTV_DsRRxNTF3xV4b1ESrD5v_cYSx9zt7yYcZkuy4N_FeJDZFcSJnkmDrkJUy_zI0MMdpqaHFTyDBk52mKVTAPm7HRB643tTkuJMHs3Fri4heGoo_v2SHaWQB2IVWmPm1yqhtoL5CVHs5mZjWF84c_-Ncc26JCB0NAiTXYC6WzjsTS1uHOC0BmuDUwtClrsplEu6kszhQedsDYKYBWL2qaQn2OWS_E&__xts__%5B1%5D=68.ARDv3pjEOY-oXs6kWhNFA-ApZJYHd0TPFMbskh-awbf9YvkHZZg_bsnwnh17aTXWWFZkA3fMTbLcyCdEXsGz7ad1C62DErDNFaJ1hlVASPaT_V4coICvfS8mzOtwa28nNky8BQwdEGl6ezwDH69YTN7_BnahKV7h_Zj63lbpPGjRpgek2ayxLnHZoOEHlWJoXE9l6yUN7zoGZFvLazsMUw03HsBlCNrSgtCzNtmlhPRW8QSGY6EIJGqsgoiravsqrQwgAF_290HhxuIpXEnWnemhW1zux1oEFQk8jZvPHtqE8K7A5Ct35qN71QmO-l27Ihv8L6fnRHq4qWI51U-U97L18N9odSkhlYg&__tn__=-R
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=rDzrAVjtbKY

