
Covid-19
24 de março de 2020

Varejo + Consumo

• Renner doa R$ 4,1 milhões a hospitais ligados ao SUS

• Lucro da Nike cai 23% no terceiro trimestre fiscal e 2020

• Inframérica anuncia lay off em aeroportos de DF e RN; 

em BH, suspensos voos internacionais.

• Vietjet pagará até R$ 42 mil se passageiro adoecer
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Economia

Energia elétrica
Aneel suspende corte por inadimplência por 90 dias (leia)

Combustíveis
Petrobras reduz gasolina em 15% a partir de amanhã

Avaliação de risco
Onda de rebaixamentos por efeitos do coronavírus (leia)

Bancos
Febraban informa novo horário de agências (veja)

B3
Alta é de 9,69%, a 69.729 pontos

Câmbio
Dólar comercial recua 1% e fecha a R$ 5,084

Dow Jones
Alta de 11,4%; melhor pregão desde 1933

A Covid-19 esteve em 229 mil publicações, 

atingindo potencialmente 668 milhões de perfis. 

São Paulo ganhou notoriedade hoje como referência dos 
debates nas redes por ser o estado onde a doença afeta mais 

pessoas, mas também pelo fato de que o governador João 
Doria divulgou que testou negativo. Publicações no 

Facebook e Twitter colocaram o político em evidência e 
algumas bolhas críticas impulsionaram certo fluxo em 
momentos do dia. Destaque ainda para o tom mais sério dos 
debates: como em outros momentos, os memes perderam 

espaços. O presidente Jair Bolsonaro seguiu 

polarizando as correntes pró e contrárias ao governo, sobretudo 
pela notícia de que um hospital em Brasília teria omitido nomes 
da lista de contaminados pelo novo coronavírus.

Wuhan, aos poucos, renasce

• OMS diz que EUA têm potencial para virar novo 
epicentro; país registra 44.183 casos e 544 mortes

• Índia impõe isolamento da população por 3 semanas

• Itália tem 743 mortes em 24h; óbitos chegam a 6.820

• Greta Thunberg diz que se isolou por suspeita de infecção

As duas curvas
Mundo afora eclode o debate sobre a contradição entre 
garantir, de um lado, a vida por meio do amplo 
distanciamento social e, do outro, garantir a vida por 
meio da manutenção da atividade econômica.

No curto prazo, as autoridades serão cobradas pela 
quantidade de vítimas da Covid-19, mas lá adiante elas 
serão cobradas pelo número de desempregados e 
empresas quebradas em consequência do draconiano 
congelamento da atividade social.

Como o curto prazo costuma vir antes do longo, é inútil 
pedir aos governantes que invertam essa cronologia. A 
maioria dos que tentaram tiveram de recuar.

Vai prevalecer a psicologia social: as coisas vão começar 
a voltar ao normal não principalmente quando as 
autoridades mandarem, mas quando o medo da ruína 
superar o medo do coronavírus.

Será preciso acompanhar essa duas curvas para ver 
quando elas vão se cruzar. E, como diz a velha máxima, 
é provável que estejamos mais perto do fim do começo 
que do começo do fim.

Jornalista, analista político da FSB e colunista de Veja e do Poder360
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Percentual de crescimento de 
novos casos seguiu em queda. De 
ontem para hoje, registrou 16%
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Fico em Casa BR
Festival traz 80 atrações em 40h de programação (ao vivo)

Movimente-se
Três rotinas de exercícios para fazer em casa (experimente)

Artes plásticas
Museus criam conteúdo especial para confinados (confira)

Mundo

Fechada desde 23 de janeiro, a metrópole chinesa de Wuhan vai 
suspender as restrições de deslocamentos em 8 de abril. O fim gradual do 
isolamento está em curso há algumas semanas, desde que o presidente Xi 
Jinping esteve na cidade. 
Autoridades do país reforçam o discurso de que, embora ostensiva, a 
estratégia surtiu efeito. Há dias não são registradas infecções locais. Parte 
do comércio já funciona. Os hospitais temporários foram desmontados e a 
rede convencional cuida dos doentes. A província de Hubei, onde fica 
Wuhan, começa a relaxar algumas restrições a partir de amanhã. O fluxo 
de pessoas, porém, continuará sendo monitorado. Só aqueles 
considerados saudáveis poderão se deslocar. Todas as movimentações 
terão de ser validadas por órgãos sanitários via ferramentas de checagem 
on-line e/ou via celular. A reabertura da província e da capital simboliza a 
tentativa de renascimento daquele que ficou conhecido mundialmente 
como polo do início da pandemia de Covid-19.
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Bem-estar (em casa)
• Jair Bolsonaro faz pronunciamento à nação (assista)

• Cidades registram panelaços (leia)

• Bolsonaro e presidente chinês falam por telefone (leia)

• SP: prefeito Bruno Covas e governador João Doria testam 

negativo para Covid-19

• STF libera estados e municípios a restringir locomoção

• Câmara pretende votar amanhã, em sessão remota, 

orçamento para combater a pandemia

• Ministério ampliará para 22,9 milhões total de testes (leia)

• Mandetta: travamento absoluto é péssimo para a Saúde

• Com suspeita de coronavírus, ex-senador Luiz Estevão vai 

para prisão domiciliar

• Rodrigo Maia defende corte de salários do funcionalismo

Corporativo

• Ford, 3M e GE: produção de ventiladores e máscaras (leia)

• Renova Energia adia divulgação das demonstrações 

financeiras e AGO vai para 18 de maio

• JBS vai produzir e doar 2 milhões de sabonetes

• Nubank cria fundo para apoiar clientes (leia)

• Rede vai ceder maquininha extra sem custo (leia)

Ministério da Saúde 

não divulga mais 

casos suspeitos

46 óbitos

Jogos adiados
Por causa da pandemia de Covid-19, 

Japão e COI oficializaram hoje o 
adiamento dos Jogos Olímpicos de 

Tóquio para 2021. A abertura estava 
marcada para 24 de julho
(leia aqui o comunicado)
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