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Varejo&Consumo

Economia

Energia elétrica
MP destinará recursos para bancar conta de luz de 
famílias carentes (leia)

McKinsey
Antecipando-se ao próximo estágio da crise (leia)

Thomas Friedman
'Estamos vivendo a mãe de todos testes de 
estresse', diz analista (leia)

Indústria
CNI lança Agenda Jurídica 2020 (leia)

Contas públicas
Rombo fiscal de até R$500 bi em 2020 (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 3,08%; dólar fecha a R$ 5,228 (leia)

Brumadinho
MG deve fechar ‘grande acordo’, diz Zema (leia)

Hotelaria
Ocupação no Rio é de 5% (leia)

Em 24h, números no Brasil saltam

O tamanho do radicalismo
Donald Trump ameaça segurar os fundos 
americanos aportados para a Organização Mundial 
da Saúde porque, segundo ele, a OMS seria 
sinocêntrica. É um trailer do que virá nos próximos 
tempos. Em vez de cooperação global, 
radicalização na disputa da hegemonia.

Por falar em radicalização, Thomas Friedman fez 
uma observação lógica na live de hoje da revista 
Exame. Se a crise de 2008-09, pequena perto 
desta, resultou no Tea Party à direita e no Occupy 
Wall Street à esquerda, qual é o tamanho do 
radicalismo que vem aí?

Façam suas apostas.

Eu aposto que será inversamente proporcional em 
cada país à capacidade de as instituições nacionais 
oferecerem saídas consistentes para as crises da 
saúde e da economia. E isso depende, muito, de a 
política em movimento produzir mais luz que calor. 
Bem mais, aliás.

Países que agora preferem dissipar energia em vez 
de usá-la para algo útil são certamente os 
candidatos a liderar o ranking da radicalização lá 
na frente. Os problemas das pessoas são 
concretos, e se elas não encontram a solução num 
lugar vão buscar no outro.
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Bingo
Ator americano 'canta' as pedras em um 
evento virtual com idosos no Texas (leia)

Conselhos de esquimós
O presente como única realidade (leia)

Home office
Brincadeiras que as crianças podem fazer 
sem a ajuda dos pais (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Governo lança site e app para pagar R$ 600 (leia)

• Justiça bloqueia fundos partidário e eleitoral (leia)

• Ministro do STF dá 72 horas para estados 
apresentarem ações de combate à covid-19 (leia)

• Câmara: corte de R$ 150 mi nos gastos (leia)

• Bolsonaro não tem condições de demitir um 
ministro popular, diz Rodrigo Maia (leia)

• PGR arquiva reclamações criminais contra 
Bolsonaro (leia)

Corporativo

• Ambev fabricará e doará 3 milhões de 
máscaras de proteção (leia)

• Banco Safra doa mais R$ 10 milhões para 
hospitais e ações sociais (leia)

• B3 flexibiliza prazos e regras para mitigar 
efeitos da covid-19 nas empresas (leia)

• Medidas do governo são boas, mas têm de 
chegar na ponta, diz Luiza Trajano (leia)

• Americanas doa kits de higiene a retiros (leia)

• Lufthansa opera voos para repatriados (leia)

• Não podemos parar em hipótese alguma, diz 
presidente da Nestlé Brasil (leia)

667 óbitos

Da Caverna para o 
aplicativo

O ministro Mandetta continua no cargo 24 
horas depois de ter transformado Platão 
no grego mais lido da web brasileira. Como 
sempre faz, a tribo digital reverberou o 
Mito da Caverna como se fosse um velho e 
conhecido folhetim virtual. Foi bom para 
testar a velocidade de se aprender uma 
gota de cultura milenar em pleno reinado 
dos memes.

A beleza de ver os movimentos autênticos 
nas redes sociais é perceber que o limite 
entre a dor e o prazer é de um “miligundo”. 
Um scroll no celular. Pronto! Não tem 
quarentena que impeça – nesse caso até 
amplia e estimula – o povo digital de falar 
seu dialeto e extrapolar suas ironias.

Essa foi a linha tênue que saiu de Platão 
para o aplicativo da Caixa Econômica com 
seus R$ 600 embarcados. Sim, a espada 
permanece gelada na direção do pescoço 
brasileiro. E a hashtag 
#AuxilioEmergencial se encarregou de 
contar essa história durante o dia: a saga 
dos sem renda e emprego tá latente. 
Milhões de brasileiros estão muito 
preocupados com o coronavírus. E também 
com o que vão levar para a mesa daqui a 
menos de 1 mês.
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• IBGE: comércio varejista cresce em fevereiro (leia)

• RJ libera comércio com drive thru e entrega (leia)

• Abras avalia o momento e projeta cenários (leia)

• Procon-SP: quase 3 mil denúncias de abuso na 
venda de produtos ligados à covid-19 (leia)

• Transformação no modelo de consumo não tem 
volta, diz presidente da OLX (leia)

• iFood diz que cortou comissões para incentivar 
consumo (leia)

• ‘Acredito que consumo vai voltar ao normal’, 
afirma presidente da JHSF (leia)

• CNC: Varejo já perdeu R$ 53,3 bilhões CNC (leia)

Redes Sociais

• The New York Times: Trump sabia do impacto 
do coronavírus desde janeiro (leia)

• China tem 1º dia sem mortes (leia)

• Para Trump, OMS é centrada na China e 
cometeu erros (leia)

• Estado de NY: 731 mortes em 24h (leia)

• Espanha: novo salto no nº de óbitos (leia)

• Reino Unido tem recorde de óbitos (leia)

• Venezuela decreta estado de sítio na 
fronteira com a Colômbia (leia)

O balanço oficial divulgado hoje pelo 
Ministério da Saúde mostra um salto 
importante de novos casos e de óbitos 
provocados por covid-19. Em 24 horas, foram 
adicionados às estatísticas 1.661 infectados e 
114 mortes. Os óbitos são no Acre, (1), 
Amazonas (23), Amapá (2), Pará (5), Rondônia 
(1), Roraima (1), Alagoas (2), Bahia (12), Ceará 
(31), Maranhão (4), Paraíba (4), Pernambuco 
(34), Piauí (4), Rio Grande do Norte (8), 
Sergipe (4), Espírito Santo (6), Minas Gerais 
(11), Rio de Janeiro (89), São Paulo (371), 
Distrito Federal (12), Goiás (5), Mato Grosso 
do Sul (2), Mato Grosso (1), Paraná (15), Rio 
Grande do Sul (8) e Santa Catarina (11). 
Tocantins é o único sem mortes confirmadas.

Guia
Um documento do Ministério da Saúde reúne 
evidências científicas relacionadas à prevenção, 
diagnóstico, tratamento e monitoramento de 
pacientes infectados por covid-19. Constam também 
orientações da OMS. Os estudos e as informações 
miram o enfrentamento da pandemia no SUS (leia).

Saúde_Ciência

• Médica Nise Yamaguchi defende tratamento com 
hidroxicloroquina (leia)

• Ministério da Saúde estuda ampliar uso da 
cloroquina a pacientes com sintomas leves (leia)

• Taxa de mortes com cloroquina equivale à de 
quem não usa, diz estudo (leia)

• No Dia Mundial da Saúde, OMS agradece 
enfermeiros (leia) e orienta uso de máscaras (leia)

#auxilioemergencial

*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
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O Painel 
Coronavírus 
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dados do dia e 
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acessar outras 
informações
(acesse)
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