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Contra o vírus, testes
O Ministério da Saúde anunciou que o governo federal está adquirindo
um volume importante de testes para diagnosticar a Covid-19. Entre as
muitas recomendações da OMS, essa é uma das mais indicadas aos
países que enfrentam a pandemia.

confirmados pelo Ministério da Saúde

Houve redução no percentual de
crescimento de novos casos confirmados.
O pico ocorreu no fim de semana passado

Até a próxima semana, 5 milhões serão distribuídos e nas semanas
seguintes o montante chegará a 10 milhões. São de fácil aplicação,
rápidos e sorológicos. Mais simples até do que os 27 mil kits já
distribuídos. Em questão de minutos a pessoa saberá se tem ou não o
novo coronavírus.
Hoje, o Ministério da Saúde explicou que não está mais divulgando o
número de casos suspeitos. Como a transmissão do vírus é comunitária,
ou seja, não é possível saber de quem a pessoa contraiu a doença, essa
dinâmica perdeu sentido porque qualquer brasileiro que apresente
síndrome gripal pode ser considerado um caso suspeito.

Painel global (acesse os dados da OMS ao vivo)
• Itália: 793 morrem hoje e total chega a 4.825

Bem-estar... (em casa)
• Serviços on-line gratuitos (saiba quais)

• França: 562 mortes e 6.172 infectados

• Instagram lança recurso para incentivar o isolamento

• Trump quer usar combinação de antibiótico e remédio
para malária contra Covid-19

• Jamie Oliver: uma lista de receitas práticas (assista)
• Filmes e curtas de cineastas paraibanos (confira lista)

• Angola confirma primeiros casos
• Bolívia decreta quarentena e suspende eleição

• Canais para assistir a shows de música (veja)

• Xi Jinping envia mensagens a europeus (saiba mais)

• Mantendo crianças ativas e ocupadas (saiba mais)
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Redes Sociais
273 mil publicações,
alcançando potencialmente 624 milhões de
perfis. O presidente Jair Bolsonaro , mais uma
Coronavírus foi assunto para

vez, ocupou espaços relevantes. E dividiu os debates. Bolhas de

China,
adicionando ao tema a repercussão sobre o editorial da
Band, que criticou a diplomacia brasileira. Essa questão
conversas miraram a recente polêmica envolvendo a

impulsionou choques de opiniões nas redes. Assim como o
destaque dado à decisão da Justiça de Brasília, que obriga o
hospital onde a comitiva de Bolsonaro fez testes de Covid-19 a

#coronavirus
foi a mais usada, seguida por #viruschines, utilizada
fornecer a lista de infectados. A hashtag

Atenção para os
números
São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal são até
agora os principais hotspots da Covid-19 no Brasil. Em
São Paulo, os números já são algo significativos para
começar a acompanhar a taxa de letalidade da doença,
em torno de 3,5%. Dez vezes a da gripe comum.
Vamos aguardar os números que, infelizmente, virão de
outras regiões do país. E veremos se os números
paulistas sobem ou descem. De qualquer jeito, a cidade
de São Paulo tem o perfil de Wuhan e da Lombardia.
Áreas industrializadas e com populações da mesma
ordem de grandeza.
Dá a impressão de estarmos atrasados nas medidas
draconianas. Coisa de país mais ocupado com a disputa
política que com a saúde da população. Pedir paz na
política é ingenuidade, mas os grupos em guerra
poderiam raciocinar e perceber que o jogo é de alto
risco para todos.
As regiões brasileiras mais afetadas parecem finalmente
a caminho de parar tudo. Agir cedo deu certo em
Wuhan. O atraso na Lombardia /Itália vem cobrando seu
preço.
Hoje, Benjamin Netanyahu fez previsões sombrias para
o mundo. Ele pode estar só pressionando a oposição a
apoiá-lo. Mas e se não?

principalmente pelo nicho de apoiadores do governo federal.

*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% do cenário real e não inclui RTs.

Poder + Política
• Decreto define os serviços públicos e as atividades
essenciais; medida provisória altera procedimentos para
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde pública

• Laboratórios do Exército vão ampliar produção de
cloroquina, diz Jair Bolsonaro (entenda)

• Centro de Operações Conjuntas atuará na coordenação e
planejamento do emprego das Forças Armadas no
combate à Covid-19 (saiba mais)

• SP: governo determina quarentena no estado (detalhes)
• Rio: capital terá drive-thru da vacinação antigripe (veja)

Economia
Política monetária
Nesta semana, 38 bancos centrais cortaram juros

Em rede
OCDE prega ações conjuntas entre países nos moldes
de um Plano Marshall global
Lava Jato
AGU e PGR concordam que recursos de fundo da Lava
Jato sejam usados no combate ao novo coronavírus
Setor elétrico
Dólar impacta Itaipu; conta de luz pode subir (entenda)
Pacote
Seguro-desemprego poderá ser solicitado on-line

• OAB diz ser inconstitucional eventual estado de sítio
• Major Olímpio (PSL) defende adiar eleições municipais

Mundo Corporativo
• Globo decide afastar jornalistas com mais de 60 anos

• Jornais do Maranhão unificam capas: “Fazemos o nosso
papel pensando no seu: fique em casa”

• Séries médicas dos EUA doam suprimentos (saiba mais)

Varejo + Consumo
• Carrefour instala painéis nas lojas para evitar contágio
• Estudo da ABComm mostra disparada na venda de
farmácias e supermercados na internet (veja)

• Editora Globo lança campanha “Apoie o negócio local”

• Procon-SP: cartilha de direitos e orientações (leia)

