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Varejo + Consumo

• Páscoa: impactos na região de Gramado, Canela e Nova 
Petrópolis (RS) (leia)

• Concorrência aumenta entre motoristas de app e quem 
vende comida (leia)

Economia

PIB 2020
XP corta projeção de +1,8% para -1,9% (leia); Mansueto 
Almeida, secretario do Tesouro, diz que uma nova 
estimativa oficial pode vir negativa (leia)

Infraestrutura
“Estamos preparando um programa de investimentos pós-
crise”, diz Tarcísio Gomes (leia e assista)

Paulo Guedes
Ministro da Economia, é o entrevistado fala sobre a crise e as 
medidas adotadas pelo governo (assista)

Conjuntura
BlackRock avalia cenários em meio à pandemia (leia)

Fiesp
Reunião virtual com centrais sindicais na segunda-feira (leia)

Caixa
Conta digital para repasse do 'coronavoucher' (leia)

Agronegócio
Pandemia provoca perdas e descartes de produtos (leia)

Hoje,203 mil publicações
impactaram potencialmente 434 milhões 
de perfis. O presidente Jair 
Bolsonaro foi uma das referências, inclusive 

porque se manifestou nas redes - destaque 
para a hidroxicloriquina e as ações adotadas pelo 
governo federal. Para além disso, os debates voltaram a 

acenturar o avanço da pandemia no Brasil e 

no mundo. Fluxos de conversas duelaram 

sobre o isolamento social, alimentando 

polêmicas. A #OBrasilTemQuePararBolso
naro avançou. As redes também aceleraram bastante 
a discussão relacionada ao salto da doença pelo mundo, 
com menções frequentes a Itália, EUA e China.

China compartilha expertise

• Espanha tem 832 mortes em 24h; total chega a 5.690 (leia)

• Itália tem 889 mortes e nº de mortos bate 10.023 (leia)

• Wuhan, na China, reativa metrô e trens após 2 meses (leia)

• 27 mil brasileiros aguardam voo de volta ao país (leia)

• Papa Francisco testa negativo para covid-19 (leia)

• Trump avalia impor quarentena obrigatória em Nova York, 
New Jersey e Connecticut (leia)

Governos podem
quase tudo...

O debate do momento sobre a Covid-19 e a 
economia tem um detalhe pouco discutido. 
Ou discutido de maneira enviesada.

Colocar as pessoas para andar na rua não 
será suficiente para reanimar a economia. 
Elas precisarão sair de casa com a 
disposição de gastar dinheiro.

O problema é mais complexo que lockdown 
ou no lockdown: é como fazer para evitar 
que a crise em torno da Covid-19 deprima 
por muito tempo a confiança do 
consumidor, e portanto a propensão deste 
a consumir.

Governos podem muito. Mas uma coisa 
que governos não podem, em condições 
normais, obrigar o cidadão a fazer é... 
comprar.

Para reduzir o prazo de vigência das 
medidas emergenciais de socorro 
econômico - e portanto o volume de 
recursos públicos investidos nisso, decisivo 
mesmo é acender a luz da esperança no fim 
do túnel da incerteza e do medo.

Pois por enquanto, infelizmente, as duas 
variáveis principais da função “estado de 
espírito” são o medo de adoecer e o medo 
de perder o negócio ou o emprego.

Poder + Política
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*Foram analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram
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Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs.

O percentual de crescimento de casos confirmados seguiu em 
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Bebiba alcoólica
Consumo frequente versus ansiedade e depressão (leia)

'Cultura da quarentena'
Formas únicas de lidar com a pandemia (leia)

Treino na varanda
Franceses mantêm a forma sem sair de casa (leia)

Mundo

Equipes médicas chinesas que atuaram para conter a epidemia de covid-19 viajam 
o planeta neste fim de semana para missões especiais. Especialistas e suprimentos 
estão espalhados por diversos países da Europa e da Ásia, apoiando nações que 
agora se esforçam para frear a doença. Os meios de comunicação na China fazem 
sua parte: pulverizam notícias e dão visibilidade a esse movimento (leia). Do lado 
político, o esforço não é menor. O presidente Xi Jinping conversou por telefone 
com o colega Donald Trump e explicou: a China quer liderar a cooperação global.
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Bem-estar (em casa)

• Mandetta afirma que ações governamentais serão 
pautadas por ciência, técnica e planejamento (assista)

• Ministério da Saúde distribui aos estados plano de 
transição à quarentena (leia)

• Bolsonaro e ministros discutem a crise (leia)

• Justiça proíbe veiculação de ação publicitária (leia)

• Planalto nega campanha vetada por liminar (leia)

• Bolsonaro e Gilmar discutem gestão do apagão elétrico 
de 2001 e como aplicá-la contra o coronavírus (leia)

• Cidades registram carreatas (leia)

• CNBB e outras entidades pedem respeito a isolamento 
(leia)

• Infectologista David Uip relata como é a recuperação de 
quem tem o novo coronavírus (leia)

• Jurista Ives Gandra testa positivo para Covid-19 (leia)

• Ministro Augusto Heleno (Segurança Institucional) diz no 
Twitter que está bem e recuperado (leia)

Corporativo

• Maior rede de farmácias do país, a RD (Raia Drogasil) não vai 
aumentar medicamentos em abril (leia)

• Bombril começa a fabricar álcool em gel (leia)

• Vila Romana produz 20 mil máscaras (leia)

• Facebook doa US$ 100 milhões a pequenas empresas (leia)

• Coronavírus e a liderança dos CEOs (leia)

114 óbitos

Intimidade perigosa. Ou 
sobre memes e medos

A internet sempre ironizou tudo. E o meme sempre foi 
visto como a maior expressão dessa ironia. Mas tá longe de 
ser só isso. Meme é um dialeto próprio. Consagrado. Um 
filtro poderoso e, também, impiedoso. E revelador.

O meme não é tão direto como as hashtags. Caso de 
#OBrasilTemQuePararBolsonaro que hoje continuou a 
emitir sinais de um protesto sustentado (e é raro uma tag 
ficar muito tempo veiculando em evidência). Mas por que 
estou falando de meme? Porque hoje a Covid-19 virou 
“coronga” nas redes. Circulou com intimidade em 
comentários de todos os temas. Da curva explosiva de 
mortes na Espanha ao ringue entre governos federal e 
estaduais.

Coronga é mais fácil de escrever do que coronavírus e 
Covid-19. Pode ser isso. Pode ser só um reflexo do meme. 
Mas eu vi no “coronga” uma intimidade meio forçada 
porque a curva ascendente do contágio tá ali na esquina e o 
isolamento social não tá fácil pra ninguém.

E, vejam bem, o coronga nem foi o maior destaque do dia, 
não. O latifúndio digital de sempre do presidente Jair 
Bolsonaro com a Hidroxicloroquina e as brigas da Justiça 
com ele tiveram mais visibilidade. Mas o fato é que o 
“coronga” ganhou muitos simpatizantes e perfis de direita. 
É o caso de lembrar que se é mais divertido e íntimo talvez 
seja menos perigoso, não é mesmo? Minimizar é um tanto 
perigoso nestes dias.
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/chocolate-da-pascoa-encalha-e-gramado-calcula-prejuizos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/crise-ja-prejudica-motorista-de-app-e-vendedor-de-comida.shtml
https://www.infomoney.com.br/economia/xp-corta-projecao-de-pib-2020-de-alta-de-18-para-queda-de-19/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/03/28/projecao-do-ministerio-da-economia-para-o-pib-de-2020-esta-defasada-diz-mansueto.ghtml
https://www.infomoney.com.br/economia/estamos-preparando-um-programa-de-investimentos-pos-crise-diz-tarcisio-gomes/
https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/relatorios/ao-vivo-19h-paulo-guedes-aborda-medidas-economicas-contra-o-coronavirus/
https://www.infomoney.com.br/onde-investir/blackrock-ve-brasil-em-situacao-mais-confortavel-na-america-latina-e-aponta-mercado-de-renda-fixa-como-atrativo/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/skaf-marca-reuniao-virtual-com-centrais-sindicais.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/03/28/caixa-vai-lancar-conta-digital-para-repasse-dos-r-600-do-coronavoucher
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agronegocio-registra-perdas-e-descartes-de-produtos-por-conta-do-coronavirus,70003251760
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/espanha-tem-832-mortes-por-covid-19-em-24-horas-numero-e-o-mais-alto-registrado-em-um-unico-dia-no-pais.ghtml
https://oglobo.globo.com/mundo/numero-de-mortos-na-italia-ultrapassa-10-mil-infectados-ja-sao-mais-de-92-mil-24335690
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/28/c_138926565.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/03/28/ministerio-do-turismo-diz-que-27-mil-brasileiros-aguardam-voo-de-volta-ao-pais
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/03/28/papa-francisco-nao-contraiu-o-novo-coronavirus-diz-vaticano.htm
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/28/trump-diz-que-avalia-determinar-quarentena-obrigatoria-em-nova-york-new-jersey-e-connecticut.ghtml
https://www.fsb.com.br/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/consumo-frequente-de-bebidas-alcoolicas-durante-isolamento-pode-piorar-sintomas-da-ansiedade-e-da-depressao.ghtml
http://www.bbc.com/travel/story/20200327-what-coronavirus-reveals-about-the-worlds-culture
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-fitness/beating-lockdown-inertia-french-city-dwellers-keep-fit-on-balconies-idUSKBN21F0J4
http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm
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://www.youtube.com/watch?v=Tvd93R7m42o&feature=youtu.be
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/plano-da-saude-preve-escolas-e-universidades-fechadas-em-abril-e-afastamento-de-idosos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/ministros-pedem-a-bolsonaro-um-alinhamento-de-discurso-com-acoes-do-governo.shtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN21F0O3-OBRTP
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/28/apos-divulgar-campanha-nas-redes-planalto-nega-campanha-vetada-por-liminar.htm
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-e-gilmar-discutem-gestao-do-apagao-eletrico-de-2001-e-como-aplica-la-contra-o-coronavirus,70003251905
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/28/coronavirus-cidades-registram-carreatas-que-pedem-fim-do-isolamento-social.htm
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/28/cnbb-e-entidades-de-cientistas-advogados-e-imprensa-pedem-respeito-a-isolamento-social.ghtml
https://noticias.uol.com.br/colunas/balaio-do-kotscho/2020/03/28/eu-me-sinto-enjaulado-com-o-mundo-caindo-na-minha-frente-diz-david-uip.htm
https://www.conjur.com.br/2020-mar-28/jurista-ives-gandra-martins-internado-coronavirus
https://www.poder360.com.br/governo/ja-estou-muito-bem-afirma-general-heleno-depois-de-contrair-covid-19/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/coronavirus-rede-de-farmacias-contratou-2-000-para-atuarem-na-crise/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/bombril-comeca-a-fabricar-alcool-em-gel.shtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/03/28/vila-romana-produz-20-mil-mascaras-para-doacao-em-comunidades.ghtml
https://www.businessinsider.com/how-to-apply-for-facebooks-coronavirus-business-grants-2020-3
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/03/o-que-o-coronavirus-revela-sobre-sua-lideranca-como-ceo.html
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