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Economia

Petróleo
EUA elaboram plano de socorro à indústria 
petrolífera frente a queda de preços (leia)

Energia elétrica
Conta de luz dos brasileiros é a 37ª mais 
cara do mundo, indica ranking (leia)

Cepal
Pandemia levará à maior contração 
econômica na história da AL e Caribe (leia)

Live com Carlos da Costa
Governo já se prepara para a retomada da 
economia após a pior fase da crise (leia) (veja)

Presidência do Brics
Brasil confirma indicação do atual secretário 
especial Marcos Troyjo (leia)

A tristeza do galo
O fim do isolamento absoluto é um fato por 
aqui, no curto (já) ou médio (15 dias) prazo. 
Está sendo aqui e no resto do mundo. E não é 
porque os políticos dizem para fazer isto ou 
aquilo.

Quem acredita que o povo vai atrás 
cegamente dos políticos pode se decepcionar 
como na velha história do galo que cacarejava 
todo dia à passagem do trem. E estava 
convicto de que o trem só passava porque ele 
cacarejava.

Um dia o trem quebrou, o galo cacarejou, o 
trem não passou e a decepção matou o galo 
de desgosto.

As pessoas estão, como se diz, “votando com 
os pés” pela flexibilização do isolamento 
exatamente porque o isolamento está, 
aparentemente, achatando a curva.

E porque a necessidade bate à porta. Jair 
Bolsonaro jogou com essa carta, que era 
óbvia.

O SARS-CoV-2 vai para o contra-ataque no 
novo cenário de afrouxamento? Vamos 
aguardar. Dependerá também de quantos já 
foram infectados, imunizados e atravessaram 
o rio.

Coisa que, na boa, ninguém sabe. Nem aqui 
nem em lugar nenhum.
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Álcool em excesso
Especialistas opinam sobre hábitos no 
confinamento e recomendam atenção (leia)

Homeschooling
Debate ganha novo fôlego com a crise (leia)

Carreira
Uma lista de cursos on-line e de graça (leia)

E-sports
Na quarentena, disputas profissionais de 
videogames ganham mais público (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Alexandre de Moraes autoriza que PGR 
investigue atos contra Congresso e STF (leia)

• Em 13 dos 22 ministérios mais da metade das 
equipes trabalham home office (leia)

• FHC diz que não participa de 'complô' para 
derrubar Bolsonaro (leia)

• Bolsonaro vai se reunir com MDB e DEM (leia)

• Câmara dos Deputados deve votar duas 
medidas provisórias na volta do feriado (leia)

• Frigoríficos terão de atuar como os 
hospitais, diz CEO global da JBS (leia)

• Deloitte lança ferramenta para auditar 
patrocínios e doações (leia)

• Lucro da Netflix sobe 106% no 1T(leia)

2.741 óbitos

Memes não 
cancelerão 2020

A caricatura é um formato crítico em que o 
artista “exagera” nos traços da realidade. 
Mas nunca perde o contato com ela. 
Carrega acidez de fina inteligência 
humorística. Assim são, sem tantas 
sutilezas artísticas, os memes.

Como sabem, o meme é o dialeto das 
conversas digitais. Sem eles, não temos 
tradução. São de verves divertidas, 
anárquicas e, sempre, sempre, conectados 
no inconsciente coletivo. Ou seja, pura 
realidade.

Nos tempos de Covid-19 vale a pena olhar 
este dialeto digital pela sua característica 
leve e bem-humorada (precisamos!).

Nesta semana em que vimos que a onda 
do coronavírus não arrefeceu, vi passar por 
mim, nos mensageiros e redes sociais, 
alguns emblemáticos memes que, lá no 
futuro, contarão a história destes difíceis 
dias de confinamento.

Posso citar entre eles os que retratam o 
jogo político com nuances da ópera bufa. 
Mas, é melhor lembrar a história de um 
cara que se dedicou à liberdade (o 
revolucionário Tiradentes) e dos pais 
desesperados para deixar crianças na porta 
da escola. E a falta de abraços nos amigos 
no final do expediente? E os memes que 
cancelam 2020 com o toque mágico da live 
do show do “rei” Roberto Carlos?

Não. Não vai dar gente. Em 2020, o melhor 
é aceitar o meme: #FicaEmCasa, pô!

RIZZO MIRANDA
Diretora – Digital & Inovação da FSB Comunicação
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• EUA: imigração suspensa por 2 meses (leia)

• Alemanha cancela Oktoberfest (leia)

• PIB de Hubei, na China, encolheu 39% (leia)

• Como os negócios se preparam para o pós-
confinamento na Espanha (leia)

• Itália: reabertura gradual em 4 de maio (leia)

Os últimos dias – hoje inclusive – ficaram marcados por 
histórias de pessoas que se recuperaram da covid-19. É o 
outro lado da pandemia. No mundo, são cerca de 700 mil 
(veja) (veja). No Brasil, 24.325. Para além da gravidade do 
momento e de tantas incertezas que inquietam, exemplos de 
superação apontam para caminhos possíveis de 
enfrentamento à doença. Em alguns estados, essa 
contabilidade 'do bem' vem sendo registrada de perto. Vide 
Espírito Santo (leia) e Rio Grande do Norte (leia).
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Convocação de 3,3 mil médicos para o 
Projeto Mais Médicos para o Brasil
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Quem já se curou
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Varejo&Consumo

• Em SP, denúncias de preços abusivos (leia)

• Comércio popular pensa o pós-crise (leia)

• Cinemas acumulam despesas (leia)

• Reservas de longo prazo no Airbnb sobem 
24% no Brasil (leia)

• 'Experiência de compra, provavelmente, 
mudará', diz CEO das Lojas Marisa (leia)

'Fechar fronteiras é ridículo', diz especialista por trás da estratégia sueca
O epidemiologista Anders Tegnell, da Agência de Saúde Pública da Suécia, explica à conceituada revista científica 

Nature no que consiste a abordagem 'baseada em confiança' adotada no país para combater a pandemia (leia).

Recontagem no número de mortes 

por COVID-19 no Brasil

• Brasil faz estudos de cloroquina em quase 6 
mil pacientes (leia)

• Segunda onda da pandemira pode ser pior no 
inverno, alerta chefe do CDC americano (leia)

• Em 1 mês, médicos registraram 3,1 mil 
denúncias de falta de EPIs (leia)

• Pesquisa mostra que 20 milhões de brasileiros 
moram em domicílios com idosos (leia)

• Testes de vacina contra coronavírus têm 
resultados positivos em animais (leia)

https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN2232TC-OBRTP
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,energia-do-brasil-e-a-37-mais-cara-do-mundo,70003278265
https://nacoesunidas.org/cepal-pandemia-levara-a-maior-contracao-da-atividade-economica-na-historia-da-america-latina-e-caribe/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/04/21/quanto-mais-o-congresso-destinar-recursos-para-governos-menos-vai-sobrar-para-empresas-secretario.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=Lw8du1RwiX4
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN2232LU-OBRBS
https://www.fsb.com.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/aumento-do-consumo-de-alcool-preocupa-no-periodo-de-confinamento
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52333702
https://exame.abril.com.br/carreira/11-plataformas-que-oferecem-cursos-de-graca-e-online-com-certificado/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/e-sports-atraem-mais-publico-com-quarentena-imposta-por-coronavirus/
https://who.sprinklr.com/
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://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-04/moraes-autoriza-que-pgr-investigue-atos-contra-congresso-e-stf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-tem-ao-menos-13-dos-22-ministerios-com-metade-da-equipe-em-home-office.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-resposta-a-jefferson-fhc-diz-que-nao-participa-de-complo-para-derrubar-bolsonaro,70003278163
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-busca-de-apoio-no-congresso-bolsonaro-vai-se-reunir-com-mdb-e-dem,70003278375
https://www.poder360.com.br/congresso/camara-deve-votar-duas-medidas-provisorias-na-volta-do-feriado/
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/04/21/frigorificos-terao-de-atuar-como-os-hospitais-diz-jbs.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/04/deloitte-lanca-ferramenta-para-auditar-doacoes.shtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/04/21/lucro-da-netflix-sobe-106percent-no-1o-trimestre.ghtml
https://covid.saude.gov.br/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/21/imigracao-aos-eua-ficara-suspensa-por-dois-meses-diz-trump.ghtml
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-alemanha-cancela-oktoberfest-a-maior-festa-da-cerveja-do-mundo/a-53196750
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/21/economia-da-provincia-de-hubei-onde-o-coronavirus-surgiu-encolheu-39percent.ghtml
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-21/do-hotel-bolha-ao-restaurante-com-biombos-como-se-preparam-os-negocios-para-a-fase-pos-confinamento.html
https://www.poder360.com.br/internacional/italia-comeca-reabertura-economica-gradual-em-4-de-maio/
https://ncov2019.live
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/263-pessoas-estao-curadas-do-coronavirus-no-espirito-santo-0420
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/04/21/dos-312-casos-confirmados-de-coronavirus-em-natal-70percent-estao-curados-veja-distribuicao-de-casos-por-bairro.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/em-sp-consumidores-tem-canal-de-denuncias-para-precos-abusivos
https://revistapegn.globo.com/apoie-o-negocio-local/noticia/2020/04/como-lojistas-do-bras-25-de-marco-e-ceasa-estao-lidando-com-pandemia-do-novo-coronavirus.html
https://oglobo.globo.com/cultura/com-faturamento-zero-desde-fim-de-marco-cinemas-encaram-risco-de-fechar-as-portas-de-vez-24384779
https://exame.abril.com.br/negocios/fuga-do-coronavirus-reservas-de-longo-prazo-no-airbnb-aumentam-no-brasil/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/04/21/compras-online-ficarao-extremamente-relevantes-diz-ceo-das-lojas-marisa
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01098-x
https://www.bbc.com/portuguese/geral-52360112
https://edition.cnn.com/2020/04/21/politics/second-coronavirus-cdc-director-robert-redfield/index.html
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/21/em-1-mes-medicos-registraram-31-mil-denuncias-de-falta-de-equipamentos-de-protecao-para-atuar-contra-o-coronavirus-diz-associacao.ghtml
https://epoca.globo.com/sociedade/coronavirus-20-milhoes-de-brasileiros-moram-em-domicilios-com-idosos-24383503
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/04/21/testes-de-vacina-contra-coronavirus-tem-resultados-positivos-em-animais.ghtml

