
Covid-19
2 de abril de 2020

Varejo + Consumo

Economia

Contas públicas
Previsão de déficit de R$ 419 bilhões em 2020 (leia)

Imposto de Renda
Governo mantém calendário de restituição (leia)

Pesquisa
92% das mães nas favelas dizem que faltará 
comida após um mês de isolamento (leia)

B3 + câmbio
Ibovespa sobe 1,81%; dólar fecha a R$ 5,26 (leia)

Petróleo
Preços têm maior alta diária da história (leia)

Orçamento impositivo
Proposta segue para sanção ou veto (leia)

sdsdm xxx mil publicações , alcsdsd xxx
milhões de perfis. A sdsdsd apsdsdo

sdsdsd, cosdsdsd

Máscaras caseiras contra o vírus

No meio do 
nevoeiro

O que mostram as curvas logarítmicas da 
Covid-19 entre nós? Que ainda não entramos 
na fase de acelerar a propagação da doença. 
Na hipótese otimista, a antecipação por aqui 

do isolamento social terá contribuído 
decisivamente para o achatamento da curva. 

Na hipótese otimista.

Mas é sempre possível que estejamos ainda 
no início da trágica contagem. De todo 

modo, nossa curva parece mais com a do 
Reino Unido que com a da Espanha e da 

Itália. Vamos aguardar.

Independente de que hipótese acabe 
prevalecendo, talvez o Brasil seja o único 

país, das nações com mais massa crítica, a 
debater ferozmente a volta à normalidade 

quando ainda nem entramos direito na 
“anormalidade”.

Faz parte do nosso desarranjo. Em vez de 
discutir como entrar organizadamente na 

curva ascendente e como sair 
organizadamente quando ela mergulhar, 
estamos de novo nos digladiando. Algo 

desorientados e com dificuldade de enxergar 
em meio ao nevoeiro.
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Fuja da pia
Receitas de uma panela só (leia)

CVV no Twitter
Mensagens do Centro de Valorização da Vida (veja)

Pets e quarentena
Dicas e estímulos ajudam a mudança de rotina (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Vídeo de apoiadora de Bolsonaro critica 
governadores (leia)

• Bolsonaro diz faltar humildade a Mandetta (leia)

• Vice Hamilton Mourão defende isolamento e 
retomada 'lenta, gradual e segura' (leia)

• Relatora vai propor que a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) seja adiada para 2021 (leia)

• Municípios querem crédito para precatórios (leia)

• Davi Alcolumbre retorna após covid-19 (leia)

• Denúncias de violência à mulher crescem (leia)

• R$ 1,2 bilhão para compra de respiradores (leia)

• Augusto Aras defende estados (leia)

Corporativo

• Operadoras vão disponibilizar dados de mobilidade 
para monitorar deslocamento (leia)

• Alelo: gestão de 350 mil cartões-alimentação para 
alunos da rede municipal de SP (leia)

• Sony anuncia fundo de US$ 100 milhões (leia)

• Bradesco: 1ª parcela do 13º a funcionários (leia)

• TV Globo congela pagamento de cotas a clubes 
enquanto jogos não são retomados (leia)

299 óbitos

Um Equador do tamanho 
do mundo do milhão

O Equador foi o alvo da vez em um dia que a política, 
pasmem, não achou espaços nas redes. É que não 
deu mesmo para concorrer com as imagens 
chocantes das ruas de Guayaquil.

Algumas situações desse tipo - que a gente se 
acostumou a ver passar na nossa timeline -
normalmente vimos com certo distanciamento. Um 
quê de síndrome no “quintal do outro”.

Mas agora o tema do nosso feed bate forte na 
sensação de que o colapso de um sistema – o de 
saúde - está lá, mas se projeta cá...

E isso é bem assustador.

E ficou mais contundente pela escalada da curva 
vertical nos EUA e a chegada do 1 milhão de casos 
confirmados no mundo. Na web contexto é tudo.

Com lastro na maior pandemia do mundo, mais 
ainda.
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Mundo
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• Supermercados compram direto do produtor (leia)

• Páscoa: vendas devem cair em SP (leia)

• Brasileiros recorreram às redes de atacarejo (leia)

• Vendas de blusas crescem; as de calças, não (leia)

Redes Sociais

Menções à pandemia estiveram presentes hoje em 

168 mil ocorrências, atingindo 492 
milhões de perfis em potencial. O colapso 

no sistema de saúde do Equador impulsionou 

debates e influenciou até os Trending Topics
do Twitter. Destaque ainda para a ação do governo 
brasileiro de oferecer bolsas a estudantes que 
desejam atuar no enfrentamento do coronavírus.

• OMS: estações públicas de higiene das mãos e 
necessidade de isolamento (leia)

• Espanha ultrapassa os 10 mil mortos (leia)

• EUA: 10 milhões de postos de trabalho perdidos, 
nas últimas duas semanas (leia)

• Israel: avança desenvolvimento de vacina oral (leia)

No dia em que autoridades de saúde – no Brasil e no 
mundo – voltaram a alertar para a escassez de 
equipamentos de proteção, as redes sociais e a 
internet em geral foram tomadas por uma onda de 
tutoriais. Itens comuns viram matéria-prima. E em 
minutos pessoas em toda parte compartilham vídeos e 
manuais que ensinam como fazer máscaras caseiras. O 
movimento estimulou o Ministério da Saúde, que vai 
lançar uma campanha digital pela mobilização da 
população a partir de materiais como o pano. Há certos 
cuidados a tomar, mas o sistema é simples, seguro e 
eficiente no enfrentamento à pandemia de covid-19.

Algumas orientações estão aqui

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/02/governo-preve-deficit-de-r-419-bi-nas-contas-publicas-em-2020-maior-valor-da-serie-historica.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-vai-manter-cronograma-de-restituicao-do-imposto-de-renda.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52131989
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/04/02/fechamento-dolar-bolsa.htm
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN21K3ER-OBRBS
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/congresso-aprova-projeto-que-regulamenta-orcamento-impositivo-foco-de-briga-com-bolsonaro.shtml
https://www.fsb.com.br/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/guia-da-cozinha/receitas-de-uma-panela-so-para-quem-nao-gosta-de-lavar-louca,0cb22e907c9806075c134a2661827f4fqz6bkypt.html
https://twitter.com/CVVoficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/como-ficam-os-pets-em-tempo-de-coronavirus-2984896e.html
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://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/02/bolsonaro-divulga-video-de-apoiadora-com-critica-a-governadores-e-diz-que-ela-fala-por-milhoes.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/02/bolsonaro-sobre-mandetta-nao-pretendo-demiti-lo-no-meio-da-guerra.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/mourao-defende-isolamento-diz-que-retomada-das-atividades-precisa-ser-lenta-gradual-segura-1-24346954
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,relatora-vai-propor-que-lei-de-dados-seja-adiada-para-2021,70003258295
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/04/02/municipios-reivindicam-linha-de-credito-para-pagar-precatorios.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/alcolumbre-esta-curado-da-covid-19-e-volta-atividades
https://oglobo.globo.com/sociedade/damares-diz-que-denuncias-de-violencia-contra-mulher-aumentaram-9-durante-pandemia-24347077
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/mandetta-anuncia-contrato-de-r-12-bi-para-compra-de-respiradores.shtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/aras-defende-que-estados-podem-criar-barreiras-contra-o-coronavirus/
https://mcusercontent.com/4d21430e7a1d508af1534064f/files/3feadaba-6a60-42dc-b619-9e724108ff6e/20200402_Release_soluc_a_o_dados.pdf.pdf.pdf.pdf
https://mcusercontent.com/4d21430e7a1d508af1534064f/files/ec036285-0cb4-4d32-8cfd-553b81c94405/Nota_merenda_Escolar.pdf
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/02/sony-anuncia-fundo-de-us-100-milhoes-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/04/02/bradesco-antecipa-1-parcela-do-13-salario-a-funcionarios-por-crise-da-covid-19.htm
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,coronavirus-faz-patrocinadores-e-ate-emissora-de-tv-abandonar-o-futebol,70003258129
https://saude.gov.br/
https://vejario.abril.com.br/cidade/acordo-incentiva-supermercados-compra-direta-pequenos-agricultores/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vendas-de-chocolates-na-pascoa-devem-cair-10-5-em-sp-com-crise-do-coronavirus,70003258269
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/04/02/atacarejo-ganha-mais-forca-durante-crise-de-covid-19-afirma-kantar.ghtml
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/04/coronavirus-vendas-de-blusas-crescem-na-quarentena-mas-de-calcas-caem.html
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/oms-reitera-pedido-de-protecao-para-populacao-mais-pobre-sem-descuidar-das-recomendacoes-de-isolamento-para-conter-expansao-do-coronavirus.ghtml
https://elpais.com/sociedad/2020-04-02/espana-supera-las-10000-muertes-por-coronavirus-tras-un-repunte-en-los-fallecimientos.html
https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/coronavirus-live-news-updates.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,vacina-oral-contra-covid-19-desenvolvida-por-cientistas-de-israel-ja-esta-nos-estagios-finais,70003257657
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Minist--rio-da-Sa--de---Nota-t--cnica-sobre-uso-de-m--scara-caseiras.pdf

