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Varejo + Consumo

• Alguns estados relaxam suspensão do comércio (leia)

• Gastos com cartões caem quase 50% com quarentena, 
aponta Elo (leia)

• As varejistas mais preparadas contra a crise (leia)

• Disney estende fechamento de parques (leia)

Economia

Pacote
R$ 40 bi para financiar salário do trabalhador de 
pequenas e médias empresas (leia)

Guedes
Ações para enfrentar coronavírus totalizam R$ 700 bi (leia)

Energia Elétrica
Aneel mantém bandeira verde em abril (leia)

Indústria
CNI propõe isolamento vertical na indústria, com ações do 
SESI e do SENAI (leia)

B3
Ibovespa cai 5,5%, encerrando em 73.428,78 pontos (leia)

Câmbio
Dólar sobe 2,2% e chega a R$ 5,10 (leia)

Carne bovina
China retoma compras do Brasil a nível elevado (leia)

Bolsas americanas
Dow Jones recua 4,06%; Nasdaq Composite fecha em 
queda de 3,79% (leia)

Conversas sobre o coronavírus somaram 228 mil 
publicações e atingiram hoje potencialmente 

494 milhões de perfis. Os debates elegeram 

algumas referências. Uma delas foi a carta enviada a 
americanos por Donald Trump recomendando à população 
ficar em casa e evitar contato com idosos. Destaque ainda 

para menções ao presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, que foi à rede social prestar contas sobre a 

aprovação de medidas que dão suporte a famílias afetadas 
pela crise. Como ocorreu ao longo da semana, o presidente 

Jair Bolsonaro também esteve em 

evidência: internautas disseminaram a hashtag 

#OBrasilTemQuePararBolsonaro.

Vírus avança na África

• Trump promulga pacote de US$ 2 trilhões (leia)

• 50% dos moradores de NY serão infectados (leia)

• Itália tem 969 mortes em 24h; total chega a 9.134 (leia)

• Premier inglês Boris Johnson testa positivo (leia)

• Vacina deve demorar pelo menos 18 meses, diz OMS (leia)

• Tóquio repete forte alta em um dia: 47 novos casos

Sem paz à vista
O Brasil deve ser um caso particular entre as nações 
quando se trata de conflito político misturado com o 
combate à Covid-19. Parecida, talvez, só a Itália de 
algumas semanas atrás.

O presidente da República adotou como bandeira “a 
economia não pode parar”, o custo em vidas seria o 
preço a pagar para evitar o que ele considera um mal 
maior.

Já a maioria dos governadores sabem que serão 
cobrados em primeiro lugar pela capacidade de 
enfrentar o problema sanitário em seus estados. Mas 
também não estão imunes às vicissitudes na 
economia.

Se houvesse alguma liderança interessada no 
entendimento, seria fácil de resolver. Gastar-se-ia o 
suficiente para atravessar de 60 a 90 dias de parada e 
depois a vida voltaria progressivamente ao normal.

É o que fazem outros países. Aliás, dívida pública 
existe também para situações assim. Isso dizem os 
economistas.

Mas o Brasil parece irremediavelmente dividido. 
Ainda que advérbios de modo sejam sempre 
arriscados.

Quem vai levar o troféu, ao final? Depende do 
delicado balanço entre a perda de vidas e a perda de 
empregos e renda.

Cada lado do cabo guerra parece disposto a esticar a 
corda ao máximo.
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Apesar de aumento nos casos totais, percentual de crescimento 
apresentou queda, saindo de 20% para 17%

fsb.com.br
fsbinteligencia@fsb.com.br

+55 21 2217.6500
+55 61 3323.1072
+55 11 3165.9596

#sextou
Lista de shows e atividades online gratuitas (confira)

Leitura
Editoras com livros gratuitos para download (veja)

Rotina
Dicas de atividades educacionais para crianças (ouça)

Mundo

Quase todas as atenções estão voltadas à Europa e aos Estados 
Unidos, mas a semana termina com o mundo temendo pelo 
futuro do continente africano. Por lá, a pandemia de covid-19 se 
espalha a uma velocidade que, segundo o monitoramento global, 
vem ganhando força (veja aqui). A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou dias atrás para o caso africano, convidando 
nações que já lutam contra o vírus a apoiar os mais pobres. A 
falta de leitos, a infraestrutura precária e as carências históricas 
podem ser motores para o novo coronavírus. A África do Sul é um 
dos países mais preocupados. O isolamento obrigatório teve 
início hoje. Medidas restritivas vão durar 21 dias e as saídas são 
permitidas apenas para comprar comida ou emergências. O 
governo também criminalizou a disseminação de fake news
como forma de enfrentamento à desinformação. Em todo o 
mundo, esse é um mal tão poderoso quanto a doença .
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Bem-estar (em casa)

• Brasil fecha fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as 
nacionalidades (leia)

• "Infelizmente algumas mortes terão. Paciência", diz 
Bolsonaro ao pedir o fim do isolamento (leia)

• Bolsonaro pode fazer novo pronunciamento amanhã (leia)

• "Não tenho medo de 01, 02, 03 e 04. Não tenho medo de 
Bolsonaro", diz Doria (leia)

• Rodrigo Maia: pacote é 'tímido' e 'não vai resolver' (leia)

• TCU cobra Planalto por campanha contra isolamento (leia)

• STF nega ao Planalto suspensão de prazos de MPs (leia)

• Em vídeo, Paulo Guedes aponta agronegócio como 
fundamental e diz: "Temos que continuar produzindo" (leia)

• Maioria no Brasil diz não acreditar em isolamento (leia)

• STJ põe em liberdade presos por pensão alimentícia (leia)

• PGR: indenização da Petrobras à Fiocruz para Saúde (leia)

• Ministério da Ciência lançará edital de R$ 50 milhões para 
projetos contra a covid-19 (leia)

Corporativo

• Amazon poderá entregar testes para OMS (entenda)

• Apple lança site e app para triagem de pacientes (leia)

• LG e Usiminas: férias coletivas na unidade de Taubaté (mais)

• Montadoras estão ou continuarão paradas (saiba mais)

• PSA vai usar impressora 3D para protetores faciais (leia)

• Braskem oferece R$1 bi em crédito a clientes (leia)

• Localiza, MRV, Banco Inter e BMG doam R$ 2,8 milhões a 
famílias carentes de BH (leia)

Ministério da Saúde 

não divulga mais 

casos suspeitos

92 óbitos

As redes estão atônitas. E 
emitem importantes sinais

Quase sempre nos acostumamos a ver as redes sociais no ritmo 
de virulência e polarização intensas. Especialmente quando 
falamos de Twitter.

Mas, apesar do assunto mais comentado do dia ter sido a morte 
de 92 pessoas no Brasil e termos observado uma escalada 
assustadora de mortes na Itália, o tom das redes por aqui ficou 
no informativo.

Parece que o brasileiro conectado ainda está esperando esse 
chip cair. O pânico não apareceu. O medo tá ainda 
implícito. Talvez porque estejamos sendo bombardeados 
minuto a minuto por tantas notícias. Um looping informativo 
brutal. E, sim, estamos atônitos.

Mas, atenção, tem um outro lado que vem acelerando: só 
cresce o foco na politização do tema. E é através do usuário 
comum.

Neste final de dia, a hashtag que mais acelerou foi 
#OBrasilTemQuePararBolsonaro. Mais de 40 mil citações e 
crescendo.

Uma ironia digital à campanha federal lançada hoje com a 
hashtag #OBrasilNãoPodeParar. As redes emitem os sinais. Os 
gabinetes políticos vão ouvir?
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