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Varejo + Consumo

Economia

Pós-crise
Recuperação será desigual, revela estudo (leia)

MP 936
GM propõe suspensão de contrato e redução de 
salários a trabalhadores (leia)

Pobreza
Cresce número de pessoas que vivem com menos 
de US$ 1,90 por dia no Brasil (leia)

Petróleo
Reunião da Opep+ é adiada (leia)

Agronegócio
Ministra espera anunciar medidas em breve (leia)

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

sdsdsd, cosdsdsd

Tsunami na América Latina e Caribe

Cada um por si
A promessa da globalização benigna era abrir um 
tempo em que a cooperação internacional 
encontraria caminho menos obstruído para 
prevalecer sobre as disputas entre países. Ajudaria 
isso haver, depois de muitas décadas, uma única 
superpotência.

Mas a emergência desta pandemia, de rápida 
propagação e letalidade suficientemente alta para 
ter a capacidade de colapsar os serviços de saúde, 
faz o planeta cair na real. As nações continuam 
sendo a primeira defesa das populações contra 
inimigos potencialmente mortais.

É o que se vê no “cada um por si”, liderado pelos 
Estados Unidos, quando se trata de buscar materiais 
médicos. Aliás, é estupefaciente que os americanos 
do norte careçam de capacidade industrial para 
conseguir defender seu interesse nacional sem 
recorrer a técnicas de pirataria.

E o Brasil? Aquele país onde há um quarto de século 
intelectuais orgânicos cantam em prosa e verso “a 
modernidade da desindustrialização”? E que agora 
paga a conta disso.
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Saúde mental 1
Mindfulness para lidar com a quarentena (leia)

Saúde mental 2
Efeitos do isolamento em jovens e adolescentes (leia)

Alimentação
Dicas e receitas para uma boa refeição (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Paulo Guedes: Congresso tem de resistir a 
"ativismo regulatório" (leia)

• Ministro apoia 'passaporte da imunidade' para 
quando houver reabertura da economia (leia)

• Bolsonaro compartilha vídeo em apoio a jejum 
religioso amanhã (leia)

• Brasil pede a Índia que garanta fornecimento de 
insumos farmacêuticos (leia)

• ‘Politização’ da pandemia preocupa a CNBB (leia)

• Baixa renda: SP suspende cobrança e proíbe 
temporariamente corte de água (leia)

Corporativo

• Globonews lidera a TV paga em março (leia)

• New York Times cria seção de obituário exclusiva para 
registrar óbitos de personalidades por covid-19 (leia)

• Amazon contata fabricantes de testes (leia)

• SP cancela permissão de trabalho interno em 
escritórios de advocacia (leia)

• Manifesto #nãodemita tem adesão de mais de 1 mil 
empresas em 24 horas (leia)

432 óbitos

Bucaneiros e uma luz 
amarela sobre o vírus

Se a gente seguir os dados pelos dados talvez eu devesse 
chamar atenção para a acusação dessa pirataria 
americana dos tempos coronials que está nos deixando 
estupefatos. Não basta um vírus veloz. Precisa de uma 
potência desviando máscaras e materiais de proteção 
como velhos bucaneiros. Foi conversa indignada nas 
redes.

Mas quando a gente analisa a conversa digital precisa ter 
um olhar não apenas para o que foi pico de indignação, 
piada ou aplauso. O amanhã pode estar em pequenas 
luzes que se acendem aqui e ali. Em geral, no Twitter, uma 
rede “nervosa” e de tempo real. Rádio dos nossos 
tempos.

Ali hoje, como terceiro assunto comentado, quase fora do 
radar, aparece um tema com tintas esquisitas: o 
coronavirus pode ser transmitido não apenas pela tosse 
ou espirro... mas também quando as pessoas falam. 
Anthony Falcy, conselheiro de Trump disse. O perfil social 
da Folha deu. E nós ficamos na torcida para que essa 
conversa seja mais uma falácia da turma de Donald. Hope.
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• Comércio já reabre na periferia de SP (leia)

• Crise reduz consumo de carne (leia)

• Varejo pede mais capital de giro e esforço do 
governo para barrar isenção de taxas (leia)

• Padarias em SP estimam perdas de 50% (leia)

• Restaurantes só veem retorno no fim do ano (leia)

Redes Sociais

A pandemia foi assunto hoje em 127 mil 
publicações, atingindo potencialmente 425 
milhões de perfis. Os EUA apareceram em 

destaque nas conversas. De forma crítica, bolhas 
atacaram o país e debateram que o fluxo e a 
disponibilidade de equipamentos de saúde devem 
ser garantidos a todos os países - ricos ou pobres.

• Itália: primeira redução de pacientes em UTIs (leia)

• EUA: quase 23 mil casos nas últimas 24h (leia)

• Espanha diz que superou pico (leia)

• China: dia de luto nacional pelas vítimas (leia)

• França: petição a favor do uso da cloroquina no 
tratamento da covid-19 ganha adesão (leia)

• Argentina planeja flexibilizar quarentena (leia)

Os efeitos da pandemia sobre países latinos e caribenhos preocupam a 
Organização Pan-americana de Saúde (Opas). A diretora Carissa Etienne 
diz esperar um ‘tsunami’ de casos de covid-19 (entenda) e conclama o 
setor privado a colaborar com os governos no enfrentamento da crise. 
Nas Américas, segundo a Opas, 51 países e territórios registram infecções 
e mortes pelo vírus. A falta de acesso a testes e a disputa global por 
equipamentos de proteção desafiam essa parte do mundo. Projeções 
indicam que o drama humano aprofundará a pobreza (veja o mapa).

O percentual de crescimento de casos teve discreta redução.

Incerteza global tem alta recorde
A incerteza associada à crise do coronavírus ganhou um indicador 

próprio. Está no blog do FMI (veja). É uma métrica que permite 

comparar esta a outras pandemias e epidemias.
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