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Varejo + Consumo

Economia

Medicamentos
Governo adia aumento de preços (leia)

Setor aéreo
Galeão reduz movimento (leia); Guarulhos fecha 
terminal (leia); aéreas vão perder US$ 39 bi (leia)

Exportações
OMC, FAO e OMS querem evitar barreiras ao 
comércio global de alimentos (leia)

FMI
Retomada depende do ritmo da pandemia (leia)

B3
Ibovespa recua 2,17%; veja como foi março (leia)

Câmbio
Dólar sobe 0,31% e fecha a 5,19 (leia)

A pandemia foi assunto em 183 mil 
publicações, alcançando 507 milhões
de perfis. A OMS apareceu no centro das principais 

discussões e as bolhas pró e contrárias ao Planalto 
polarizam as conversas mais uma vez. Registra-se 
ainda o volume significativo de menções ao termo 

quarentena, com destaque para posts 

associados a medidas dos governos federal, 
estaduais e municipais. 

Bolsonaro fala na TV

• OMS nega ser contra isolamento social (leia); 
chanceler diz que entidade não é 'sacrossanta' (leia)

• EUA ultrapassam China em nº de mortes (leia)

• Espanha tem 849 óbitos (leia); Itália, 837 (leia)

• México declara emergência de saúde (leia)

• Japão veta karaokê em bares e restaurantes (leia)

Duas semanas 
dolorosas

Hoje o presidente Donald Trump 
advertiu que o país por ele comandado 
verá agora duas semanas "dolorosas", 
nas palavras dele mesmo. A 
superpotência parece finalmente ter 
conseguido colocar seus gigantescos 
recursos para rodar contra o novo 
coronavírus. Entre outras providências, 
baterão todos os recordes de pessoas 
testadas para a Covid-19.

Nada porém fará voltar o tempo ali 
perdido com a subestimação da doença. 
Será uma conta paga em sofrimento e 
perdas. Errar é humano, mas uma coisa 
não pode ser apagada. Se os americanos 
acusam os chineses de lentidão para 
reagir à Covid-19 quando ainda não se 
sabia da sua gravidade, o que dizer da 
lentidão dos EUA quando já se sabia?

Como Nova York ali, a também 
ultracosmopolita São Paulo aqui leva 
todo o jeito de ter sido uma porta de 
entrada. Hoje, os números paulistas 
deram infelizmente uma descolada para 
cima. Torçamos para que tenha sido 
ponto fora da curva, mas a semelhança 
de suas características com a de outros 
hotspots (Wuhan, Lombardia, NY, 
Catalunha) preocupa.

Poder + Política

Redes Sociais

*Foram analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram
e YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

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

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

eBooks grátis
Uma lista de títulos para Kindle (veja)

Some Good News
O jornal 'do bem' do ator John Krasinski (assista)

Vitamina D
Benefícios e estudos mais recentes (leia)

Mundo

Em mais um pronunciamento à nação, o presidente Jair Bolsonaro 
reafirmou hoje que é preciso salvar vidas, mas também preservar 
empregos. Repetindo argumentos defendidos desde o último fim de 
semana, disse que o enfrentamento à pandemia de covid-19 exige 
uma série de esforços. Segundo ele, as medidas protetivas devem 
ser implementadas de forma “racional, responsável e coordenada”. 
Bolsonaro fez menções à OMS e ao diretor-geral da entidade, 
Tedros Ghebreyesus. Como em outras oportunidades, a fala do 
presidente foi alvo de ‘panelaços’ em diversas cidades (leia).
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Bem-estar (em casa)

• Jornal “The Guardian” critica Bolsonaro (leia)

• AGU: Bolsonaro tem direito de ir e vir (leia)

• Moro autoriza uso da Força Nacional (leia)

• Mandetta defende isolamento e pede união (leia)

• Rodrigo Maia: Câmara vai esperar até amanhã a 
MP do contrato de trabalho (leia)

• Paulo Guedes cobra Congresso PEC para livrar o 
governo de amarras que travam recursos (leia)

• Inep publica cronograma do Enem; provas serão 
em 1° e 8 de novembro (leia)

• Senado aprova R$ 2 bilhões para santas casas e 
hospitais filantrópicos (leia)

Corporativo

• Alelo doará 30 mil cestas básicas virtuais para a 
ONG Gerando Falcões; cartões têm saldo de R$ 
100 e podem ser usados em supermercados (leia)

• Banco Safra doa R$ 20 milhões para o combate 
ao coronavírus na área da saúde (leia)

• Veloe entregará tags com isenção de 12 
mensalidades para concessionárias federais, 
incentivando a passagem em cabines automáticas

201 óbitos

A versão, o fato e as 
certezas de amanhã

A conversa digital teve, para variar, um tom de 
polarização. Muito acentuado. E virulento. Um 
jogo de versões colocou os apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro de um lado e a OMS 
do outro. Afinal, o diretor geral da entidade falou 
ou não que a quarentena não funcionava? Ou 
funcionava parcialmente para alguns lugares?

As redes possuem um perigoso espaço onde a 
versão caminha mais rápido que o fato. Mas hoje 
elas estiveram no photochart nessa disputa de 
100m rasos. O desmentido da OMS atiçou os 
ânimos. No meio, palavras (veja na nuvem 
acima) como mortes, vida, Deus e combate. 
Sintomático.

Há que se combater o vírus. Na verdade, os 
vírus. O da pandemia e o da guerra de versões. 
Enquanto a caravana presidencial trafegou firme 
na versão própria sobre a OMS, o governador de 
SP, João Doria, surfou. Cada dia ganha mais 
seguidores. E as redes refletem o fato. Únicas 
certezas: amanhã tem mais quarentena, mais 
versões e mais covid-19.

Sigamos.

RIZZO MIRANDA
Diretora - Digital & Inovação da FSB
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Mundo

ALON FEUERWERKER
Jornalista, analista político da FSB e colunista de Veja e do Poder360

Percentual de crescimento volta a subir nesta terça-feira, 
saindo de 8% para 25%

• Supermercados da Grande São Paulo devem 
contratar 5 mil pessoas (leia)

• Magazine Luiza antecipa plataforma para 
pequenos comércios e autônomos (leia)

• Justiça do RJ autoriza reabertura das Lojas 
Americanas (leia)

veja ou reveja aqui o pronunciamento
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