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Poder + Política

• Governadores pedem dinheiro e suspensão da dívida

• Estado de calamidade será votado amanhã no Senado

• Presidente da Apex, Sérgio Segovia, testa positivo

• CFM libera telemedicina enquanto durar a pandemia

• RJ: governo toma medidas restritivas para isolar a capital 

a partir de sábado (21)

• SP: prefeitura quer manter 6 milhões de pessoas em casa

• Presidente do STJ se isola após encontro com Alcolumbre

• Ministério de Minas e Energia cria comitê de crise
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Ministério da Saúde

Economia

B3
Em dia volátil, Ibovespa fecha em alta de 2,15%

Dólar
Moeda americana recuou 1,83% e bateu R$ 5,10

Juros e dívidas
Caixa reduz taxas e adia prazos de empréstimos

Sistema bancário
BC determina que agências ajustem horários

Europa
Banco Central Europeu prevê recessão "considerável" 
na Zona do Euro

Pacote antidesemprego
Governo vai pagar parcela do seguro-desemprego a 
trabalhadores que tiverem salário reduzido

Alternativa
Anvisa autoriza usinas de cana-de-açúcar a 
produzirem álcool 70 para doação

• O impacto de uma quarentena na saúde mental

• Ator Anthony Hopkins toca piano para o gato

• Biblioteca digital do Met: arte para download

• Spcine Play libera conteúdo de graça por 30 dias

• Google Arte e Cultura oferece tours virtuais

• Casa do Saber libera cursos digitais até 18 de abril

As menções à Covid-19 geraram 309 mil 
publicações, alcançando potencialmente 611 
milhões de perfis. As conversas seguiram hoje muito 

associadas a questões que evidenciam o impacto mundial da 

doença. A situação na Itália foi destaque - dados 

quantitativos de infecções e mortes em primeiro plano. Uma 
nova camada de seriedade e temor foi adicionada às redes. Em 
relação à escalada do novo coronavírus, uma parte das 
conversas acentuou certo alarme e preocupação. O 

aumento de óbitos no Brasil ganhou 
relevância também em razão do que está sendo percebido na 
Itália. Daí a explicação para postagens dedicarem atenção 

especial a estados como São Paulo e Rio de 
Janeiro. Em viés positivo, complementando o dia, está a 

repercussão de que na China as infecções caem.

Restrições em série

• OMS volta atrás e diz: não tem "conhecimento de 
relatos de efeitos negativos do ibuprofeno".

• Itália ultrapassa a China: 3.405 mortes por Covid-19

• Primeiro-ministro italiano afirma que medidas de 
confinamento, até 03/04, serão prorrogadas 

• França multa 4 mil pessoas por saírem às ruas

• Trump pede agilidade da FDA para aprovar remédio

• Colômbia proíbe chegada de voos internacionais

Mundo Corporativo

• Braskem muda data de divulgação de resultados: 30/03

• Centauro cria comitê para administrar efeitos da crise

• Amazon fecha centro em NY; funcionário testa positivo

• Ações da Uber disparam até 43%

• Grow suspende operação de patinetes em SP, Rio e Curitiba

Mar em fúria
No final do filme com esse título o barco comandado 
pelo personagem de George Clooney tenta escalar uma 
onda gigantesca para chegar a águas mais seguras.

Segundo as autoridades, estamos no início de uma 
escalada parecida, só que sobre a onda de infectados 
pelo novo coronavírus. Qual a chance de, diferente do 
filme (desculpa o spoiler), termos uma boa travessia?

Na comparação com o mundo lá fora vemos algumas 
vantagens. A maior talvez seja o SUS. Vamos olhar 
como ele absorve o choque. E dinheiro parece que 
também não vai faltar. E algumas desvantagens.

Os países orientais estão mostrando que em situações-
limite um Estado eficiente, hierarquizado e com 
autoridade faz diferença. Parece não depender tanto do 
sistema político de cada um. Vide China, Singapura, 
Coreia do Sul e Japão.

O Brasil leva jeito de que começa a escalar a onda ainda 
sem muita coordenação, também por causa da guerra 
política. Casa dividida é sempre um fator de risco. E há 
deficiências materiais. Testar, testar e testar para o novo 
coronavírus tem sido essencial onde as coisas vão 
melhor. E aqui?

Que o SUS e o recolhimento das pessoas a suas casas, 
muito necessário, essencial até, compensem.

Painel global (acesse os dados da OMS ao vivo)

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

Varejo + Consumo

• Isolamento muda padrão de consumo de internet

• American Airlines estima redução de voos em abril

• SP: supermercados venderão álcool gel a preço de custo

• Calçadistas de Franca (SP) vão interromper as atividades

• Buser suspende viagens a partir de sábado

• Vendas no comércio eletrônico crescem 37% em março

• Pão de Açúcar cria horário exclusivo para atendimento a 

idosos em supermercados

• Anfavea diz que montadoras se preparam para paralisar
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Ministério da Saúde está 

realizando manutenção na 

plataforma - casos suspeitos 

sem atualização
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Redes Sociais

*Foram analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e 
YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o Twitter, a 

amostra contabiliza 10% do cenário real e não inclui RTs.

Medidas anunciadas hoje pelo governo federal e pelos estados 
ampliaram ainda mais as restrições no país. O objetivo é 
desestimular a aglomeração e a circulação de pessoas.

As ações atingem o comércio e os transportes. Mexem diretamente 
com o dia a dia das empresas e dos cidadãos.

O dia foi marcado por isso e também por novos aumentos nos 
números de infectados e mortes causadas pelo novo coronavírus. 
As autoridades de saúde acentuaram - no discurso e na prática -
recomendações que podem ajudar o Brasil a lidar com a crise de 
maneira mais efetiva.

O Ministério da Saúde informou, por exemplo, que deixará de 
trabalhar com casos suspeitos, passando a divulgar apenas as 
situações confirmadas e os óbitos.

Bem-estar... (em casa)
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Maior crescimento de casos ocorreu de sexta-
feira para sábado (65%); de ontem para hoje , o 
salto no volume de casos foi de 45%

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2020/03/19/o-impacto-de-uma-quarentena-na-saude-mental.ghtml
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/solitario-anthony-hopkins-toca-piano-para-o-gato-durante-quarentena-assista/
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/

