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Varejo + Consumo

• Executivos avaliam os desafios da crise (leia//assista)

• Setores essenciais aceleram contratações (leia)

• Delivery de hortaliças vira alternativa em SP (leia)

Economia

BNDES
R$ 2 bilhões para ampliação de leitos do SUS e 
compra de equipamentos de saúde (leia)

Gasto público
Ministro do STF autoriza que governo federal 
descumpra LDO e LRF (leia)

OCDE
Cobranças ao governo brasileiro (leia)

Energia
Petrobras fará importação adicional de GLP (leia)

Mineração
Governo edita portaria com foco no setor (leia)

Aço
Consumo aparente de aço pode cair 50% em abril e 
20% no ano devido à crise, estima entidade (leia)

Houve queda no total de postagens relacionadas à 

pandemia: 125 mil. Atingindo em potencial 

367 milhões de perfis. Os debates acentuaram 

preocupações com o número de mortes no Brasil e 

no mundo. Destaque para relatos pessoais. A cena 
política teve, mais uma vez, o presidente Jair 
Bolsonaro ao centro. As bolhas nas redes duelaram 

contra e a favor do isolamento social.

Corrida por suprimentos médicos

• Mortes caem na Itália, mas total bate 10.779 (leia)

• EUA: pandemia pode matar até 200 mil (leia) e 
Trump estende quarentena até 30 de abril (leia)

• Reino Unido: isolamento pode durar 6 meses (leia)

• Argentina: 6.191 cidadãos processados (leia)

O valor dos 
números absolutos

O gráfico dos casos em Nova York parece que 
vai superar a Lombardia, Madri e a Catalunha. 
E os Estados Unidos desenvolvem um cenário 
original da Covid-19: país de dimensões 
continentais com propagação disseminada e 
vários hotspots, ainda que o foco de maior 
gravidade pareça estar em NY mesmo.

Talvez por aqui a coisa se desenvolva de modo 
similar, espacialmente distribuída e com 
diversos focos de maior gravidade. Os 
números mais exatos virão quando vierem os 
testes em maior escala. Até agora a flutuação 
das estatísticas é típica de situações que ainda 
não atingiram massa crítica.

Por isso, falar em números com razoável 
margem de segurança talvez seja prematuro. 
Alguns cálculos afirmam que o número de 
infectados é muito maior, ou por 
subnotificação ou por serem assintomáticos 
ou pouco sintomáticos. Se for assim, a 
letalidade também será muito menor do que 
as contas feitas agora.

Talvez certos cálculos políticos baseiem-se 
nisso. Arriscado. Em certas situações os 
números absolutos costumam pesar mais que 
as porcentagens.
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Desinformação
Links de vídeos mais difundidos que vão contra 
indicações médicas e a ciência (leia)

Pausa mental
Ajuste a rotina e não sinta culpa (leia)

Técnicas de respiração
Como baixar o nível de ansiedade em meio a 
notícias da pandemia e o isolamento (leia)

Mundo

Indústrias dos mais variados ramos adaptam linhas de produção às pressas para evitar 
um ‘apagão’ global de equipamentos de saúde. De montadoras de veículos a fábricas 
têxteis, esse cinturão vem ganhando corpo e nesta semana deverá ser reforçado ainda 
mais. É que a OMS pretende pedir ao G20 – grupo dos países mais ricos do mundo –
que acelere os esforços para recompor os estoques de itens de proteção médico-
hospitalares - os níveis estão baixos. A China já se apresenta como principal polo 
exportador, mas os Estados Unidos também se movimentam. Máscaras e ventiladores 
são prioridades. A OMS quer que as regiões mais vulneráveis sejam contempladas e 
apela às pessoas para que parem de armazenar o que não devem.
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro visita comércios de Brasília (leia) e diz 
cogitar decreto para liberar trabalho (leia)

• Niterói (RJ) anuncia testagem em massa (leia)

• Prefeitos apresentam demandas ao ministro da 
Economia Paulo Guedes (leia)

• Ministro diz que, como economista, quer 
retomada; e como cidadão, o isolamento (leia)

• TSE reafirma calendário eleitoral (leia)

• Marcos Troyjo, secretário do Ministério da 
Economia, diz estar curado (leia)

• Pelas redes, governador do Rio anuncia que 
assinará decreto para renovar isolamento (leia)

Corporativo

• Mondial investe R$ 47 milhões em fábrica (leia)

• Latam suspende algumas rotas internacionais (leia)

• Celebridades arrecadam R$ 1,5 milhão para 
comunidades carentes do Rio (leia)

• Startup abre plataforma de telemedicina para 
conectar médicos a pacientes (leia)

136 óbitos

A pouca visão do 
amanhã misturada 

com dores de perdas
A rede esperneia. O chip tá caindo cada vez mais no 
ritmo da nossa curva de casos confirmados e óbitos. 
E foram perdas de entes queridos que dominaram 
mais este domingão de quarentena.

Fechados em casa (os que estão), estamos ali, 
conectados nas redes sociais, extravasando sobre 
um vírus que dissolve nossa rotina, impulsiona 
nossos medos e desata nossas agonias. Não tem sido 
fácil. Hoje ficou mais explícito que a caminhada do 
coronavírus continua firme. O assunto mais 
comentado do dia mostra que já temos um pé na 
realidade. Pelo menos no mundo digital. Relatos de 
histórias pessoais aumentam. Comece a se preparar 
para essa socialização da dor. Do meme à realidade o 
tempo é de um dia só. Algumas vezes, horas.

Estamos agoniados. É fato. Tá aí nas estatísticas do 
dia. Os memes ficaram meio sem graça em relação 
ao que foram ontem. As redes são assim. Espelham 
nossa volatilidade. Ainda mais numa situação que 
nunca vivemos: uma pandemia deste tamanho sem 
deixar ao certo uma boa visão de como será o 
amanhã.

Mas teve espaço para o presidente, sempre ele, 
mostrar que ser midiático é talento nato: a visita em 
algumas áreas de Brasília e selfies descontraídas 
alimentaram a esperada polarização. A rede 
esperneia. Chora suas perdas. E a caravana passa.
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Nos últimos três dias, o número de 
casos cresceu em menor velocidade

https://www.infomoney.com.br/economia/executivos-falam-sobre-o-desafio-da-digitalizacao-durante-a-pandemia-de-coronavirus/
https://conteudos.xpi.com.br/guia-de-investimentos/relatorios/ao-vivo-10h30-29-3-os-desafios-da-digitalizacao-durante-a-pandemia-do-coronavirus/
https://exame.abril.com.br/economia/na-contramao-setores-essenciais-aceleram-contratacoes/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/03/29/delivery-de-hortalicas-vira-alternativa-para-manter-renda-de-agricultores-no-interior-de-sp.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-bndes-libera-2-bilhoes-para-ampliacao-de-leitos-do-sus-compra-de-equipamentos-de-saude-1-24336871
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/29/alexandre-de-moraes-autoriza-que-governo-descumpra-ldo-e-lrf-para-medidas-contra-coronavirus.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/29/ocde-cobra-lideranca-do-governo-bolsonaro-e-medidas-apropriadas-de-confinamento-no-brasil.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/03/29/petrobras-fara-importacao-adicional-de-glp-que-chega-a-partir-desta-2-30.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/03/29/mme-edita-portaria-que-considera-essencial-insumos-necessarios-a-mineracao.htm
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/29/consumo-aparente-de-aco-pode-cair-50percent-em-abril-no-pais-e-ficar-em-20percent-no-ano-por-causa-da-crise.ghtml
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/coronavirus-deaths-fall-again-in-italy-but-lockdown-extension-looms-idUSKBN21G0T8
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52086378
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/29/coronavirus-trump-estende-quarentena-e-anuncia-teste-pronto-em-5-minutos.htm
https://exame.abril.com.br/mundo/isolamento-no-reino-unido-pode-durar-seis-meses/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/argentina-processa-mais-de-6000-pessoas-por-violacao-de-quarentena.shtml
https://www.fsb.com.br/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/29/videos-que-contrariam-indicacoes-de-medicos-e-cientistas-para-conter-o-coronavirus-ganham-espaco-em-grupos-politicos-no-whatsapp.ghtml
https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/Gestao-de-Pessoas/noticia/2020/03/de-si-mesmo-uma-pausa-mental-e-nao-se-sinta-culpado-por-isso.html
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/29/ansioso-com-as-noticias-e-isolamento-4-tecnicas-de-respiracao-para-acalmar.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.terra.com.br/noticias/brasil/politica/bolsonaro-visita-comercios-e-cumprimenta-populares,d33ef8a28d75f223825d0062944a2a994v3ltxer.html
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/29/bolsonaro-diz-estudar-decreto-para-liberar-trabalho-sem-isolamento.htm
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/29/niteroi-confirma-transmissao-comunitaria-do-coronavirus.ghtml
https://crusoe.com.br/diario/em-videoconferencia-com-guedes-prefeitos-apresentam-demandas/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-03/guedes-diz-que-como-cidadao-prefere-isolamento
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/presidente-do-tse-reafirma-que-calendario-eleitoral-das-eleicoes-2020-esta-sendo-cumprido
https://www.poder360.com.br/coronavirus/integrante-da-comitiva-presidencial-nos-eua-marcos-troyjo-diz-que-esta-curado/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,witzel-anuncia-decreto-para-renovar-isolamento-no-rio,70003252627
https://www.infomoney.com.br/negocios/dolar-em-alta-e-efeito-pandemia-fazem-fabrica-apressar-investimento/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/29/latam-airlines-anuncia-suspensao-de-parte-de-suas-rotas-internacionais.ghtml
https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2020/03/luciano-huck-e-amigos-arrecadam-r-15-milhao-em-doacoes-para-comunidades-carentes-do-rio.shtml
https://exame.abril.com.br/tecnologia/startup-libera-plataforma-de-telemedicina-conectar-medicos-a-pacientes/
https://saude.gov.br/

