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Varejo + Consumo

Economia

ONU
Fuga de capitais afeta mais os emergentes (leia)

GLP
Petrobras reduz preço em 10% (leia)

FMI
Recessão profunda na Europa é inevitável (leia)

PIB
Ipea estima queda do PIB este ano (leia)

CNC
Março registra endividamento recorde (leia)

B3
Ibovespa sobe 1,65% (74.639 pontos)

Câmbio
Dólar tem alta de 1,48% e fecha a R$ 5,182

O novo coronavírus foi mencionado em 188 mil 
postagens, atingindo potencialmente 475 
milhões de perfis. Destaque do dia para o 

debate político e as questões envolvendo o presidente 
Jair Bolsonaro e membros do governo. As conversas 
amplificaram polêmicas e supostos ruídos no combate 

à pandemia. Como ponto de atenção, os 

memes voltam a ocupar lugares relevantes: posts 
associaram o vírus ao Big Brother Brasil. 

A chegada dos testes

• OMS: sistema de saúde está sobrecarregado (leia)

• Europa supera 25 mil mortes (leia)

• Governador de NY diz que 'tsunami' chegará (leia)

• Olimpíadas: 23 de julho a 8 de agosto de 2021 (leia)

• Fernández lamenta que Bolsonaro "não entenda" 
gravidade da pandemia (leia)

Transitório ou 
definitivo?

Formou-se o consenso de que na atual conjuntura 
a única saída é... gastar. Costuma ser assim nas 
crises que levam sociedades ao limite. Foi assim na 
quebra de 1929 (sem querer comparar).

E até hoje persiste entre os economistas a 
polêmica: Quem salvou a economia americana, o 
New Deal ou Pearl Harbor? Leva jeito de ser um 
debate que persistirá até o fim dos tempos.

Se o estica-e-puxa já superou a etapa de gastar ou 
não gastar, agora outro arranca-rabo vem aí. O 
gasto deve ser fluxo ou estoque? Os ortodoxos 
lutarão pela segunda opção, o gasto emergencial. 
Os nem tanto flertarão com o Estado gastar mais 
de modo estrutural.

Se a política, nas famosas palavras de Magalhães 
Pinto, é como nuvem, agora a economia foi quem 
tomou o ditado para si. Até a Lei de 
Responsabilidade Fiscal parece balançar, a querida 
dos que precisam explicar para que serviu mesmo o 
segundo mandato de FHC.

Ah, sim. O Brasil talvez seja o único país em que 
uma lei de responsabilidade fiscal é sempre 
cantada em prosa e verso como “grande avanço”, 
enquanto cidades, estados e a União estão 
quebrados.

Mas importante mesmo é existir a lei.
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Home office
Como conciliar trabalho e crianças (leia)

Falta de ar
O médico Drauzio Varella explica (leia)

Vida a dois
Os pedidos de divórcio em meio à quarentena (leia)

Mundo

Chegaram ao Brasil hoje as primeiras 500 mil unidades 
de testes rápidos para diagnosticar a covid-19. Esse 
primeiro lote é parte de um total de 5 milhões de kits 
adquiridos pela Vale e doados ao Ministério da Saúde. Os 
profissionais que estão na linha de frente da pandemia, 
incluindo agentes de segurança, são o público-alvo.
Antes de serem distribuídos, os testes vão passar por 
uma análise de qualidade pelo Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fiocruz.
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Bem-estar (em casa)

• Mandetta fala em 'máximo grau de distanciamento 
social' (leia); autoridades, também (leia)

• Depois do Twitter, Facebook e Instagram apagam 
post de Bolsonaro (leia)

• Na TV, presidente afirma que isolamento não pode 
ser imposto de forma quase eterna (leia)

• Senado aprova R$ 600 mensais a informais (leia); 
governo vai cruzar dados (leia)

• Lideranças de oposição pedem renúncia de 
Bolsonaro em manifesto (leia)

• Centrais sindicais e movimentos populares 
convocam atos (leia)

• Governadores do NE criam "comitê científico" (leia)

Corporativo

• Johnson&Johnson testará vacinas em 
humanos até setembro (leia); ações sobem (leia)

• Itaú doará R$ 10 milhões em apoio à Fiocruz (leia)

• Elo: 50% de queda nas transações no crédito; e-
commerce está em alta (leia)

• iFood: Plano de saúde para entregador e novo 
fundo a grupo de risco (leia)

159 óbitos

Mais vale um bot na 
mão do que político 

brigando
Coronavírus, na dimensão sanitária que tem, no 
potencial de impactar nossa vida, como está 
fazendo... aparece muitas vezes sem ter o 
protagonismo na rede. A maior pandemia de muitas 
gerações, no momento de maior uso de 
informações disponíveis já existente na história da 
Terra, não acha espaço e força de contundência 
diante da polarização política.

Os embates de hoje sobre as possíveis reclamações 
do presidente Jair Bolsonaro sobre Sergio Moro 
venceram a batalha na conversa digital. Mas Felipe 
Neto se destacou – e ele é um líder de matilha 
digital com muita força hoje – ao protagonizar, a seu 
modo, o tema que realmente interessa para a 
população: como o governo vai pagar os valores do 
projeto da renda básica? Isso levou a tag 
#PagaLogoBolsonaro para o 3º lugar dos temas 
mais comentados.

Se ontem havia uma melancolia no ar, hoje teve 
essa boa cobrança por definições práticas. O disse 
me disse político não vai parar, pelo que se vê. 
Então, se você quer olhar as redes atrás de 
informações boas sobre a Covid-19, escolha bons e 
diversificados perfis para seguir. Tem um bot 
sensacional e infos em tempo real: é o whatsapp da 
OMS (veja aqui).
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Percentual de crescimento segue em queda, registrando 
323 novos casos nas últimas 24 horas

• 'Xô Corona' leva itens de limpeza a favelas (leia)

• Varejistas encaminham lista de pedidos e cobram 
agilidade do BC e do Ministério da Economia (leia)

Veja ou reveja aqui a apresentação dos dados do dia

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/03/30/brasil-tem-fuga-de-us-7-bi-e-onu-preve-crise-profunda-para-emergentes.htm?cmpid=copiaecola
https://extra.globo.com/noticias/economia/petrobras-reduz-em-10-precos-do-botijao-de-gas-partir-desta-terca-feira-24339051.html
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/03/30/coronavrus-fmi-diz-que-recesso-profunda-na-europa-inevitvel.ghtml
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35408&catid=3&Itemid=3
http://www.cnc.org.br/editorias/economia/noticias/marco-registra-endividamento-recorde-dos-brasileiros-e-inadimplencia
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/30/oms-diz-que-sistemas-de-saude-de-todo-o-mundo-estao-sobrecarregados
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/03/30/europa-supera-25000-mortes-por-coronavirus.htm?cmpid=copiaecola
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,governador-de-nova-york-diz-que-tsunami-da-covid-19-ainda-chegara-estado-recebe-navio-hospital,70003253664
https://www.gazetaesportiva.com/olimpiadas-2020/olimpiadas-de-toquio-tem-novas-datas-definidas-apos-adiamento/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/03/30/fernandez-lamenta-que-bolsonaro-nao-entenda-gravidade-da-pandemia.htm
https://www.fsb.com.br/
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/30/home-office-como-trabalhar-com-as-criancas-em-casa.ghtml
https://drauziovarella.uol.com.br/videos/como-diferenciar-a-falta-de-ar-que-pode-ser-coronavirus-coronavirus-11/
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/apos-quarentena-numero-de-pedidos-de-divorcio-aumenta
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.healthmap.org/covid-19/
https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.html?src=article-launcher
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/30/por-enquanto-mantenham-as-recomendacoes-dos-estados-diz-mandetta-sobre-pandemia-do-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/30/autoridades-defendem-isolamento-social-para-combater-o-coronavirus.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/depois-do-twitter-facebook-tambem-apaga-post-de-bolsonaro.shtml
https://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/alertanacional/videos/todos-os-videos/isolamento-nao-pode-ser-imposto-de-forma-quase-eterna-diz-bolsonaro
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/30/coronavirus-senado-aprova-projeto-que-preve-r-600-mensais-a-trabalhadores-informais.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-03/governo-vai-cruzar-dados-para-o-pagamento-do-auxilio-de-r-600
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/03/ciro-gomes-haddad-e-boulos-pedem-renuncia-de-bolsonaro-em-manifesto.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/30/centrais-sindicais-e-movimentos-populares-convocam-ato-contra-bolsonaro.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/30/governadores-do-ne-criam-comite-cientifico-para-conter-coronavirus.ghtml
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN21H1W5-OBRWD
https://www.infomoney.com.br/negocios/acao-da-johnson-johnson-dispara-ate-9-na-nyse-apos-anuncio-de-possivel-vacina-para-covid-19/
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/03/30/ita-vai-doar-r-10-milhes-para-construo-de-hospital-na-fiocruz.ghtml
https://mcusercontent.com/4d21430e7a1d508af1534064f/files/a7463b80-e7c1-4e76-9ca3-485ec7bdfec4/elo_NOVO.pdf
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/30/ifood-dobra-fundo-e-anuncia-mais-r-1-mi-para-entregador-em-grupo-de-risco.htm
http://wa.me/41798931892?text=hi
https://saude.gov.br/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/03/30/campanha-xo-corona-vai-levar-produtos-de-limpeza-a-favelas-doacoes-partem-de-r-10.ghtml
https://www.infomoney.com.br/negocios/varejistas-encaminham-lista-de-pedidos-e-cobram-agilidade-de-bc-e-ministerio/
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