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Casos

1.891

confirmados pelo Ministério da Saúde
Hoje foi registrado o menor percentual
de crescimento (22%) no volume de
casos desde o dia 12 de março
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A Organização Mundial da Saúde manifestou hoje
preocupação direta e objetiva com a escalada da
pandemia de Covid-19. E isso foi traduzido em
números. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral,
disse que foram necessários 67 dias, a partir do 1º caso
relatado, para alcançar os 100 mil infectados, 11 dias
para o 2º bloco de 100 mil e apenas quatro dias para o
3º grupo de mais 100 mil. A OMS defende ser urgente
que os países reforcem a testagem em massa para que
suspeitas possam ser rastreadas e doentes, isolados.
Tedros afirmou ainda que “coordenação política em
nível mundial” é prioridade e prometeu conversar com
chefes de Estado. Entre outros alertas, Tedros criticou
o uso de remédios não testados. (assista aqui)
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OMS vê pandemia acelerando
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Ministério da Saúde
não divulga mais
casos suspeitos

34 óbitos

Redes Sociais
252 mil
publicações com alcance potencial de 652
milhões de perfis. Destaque para polêmica sobre
As menções ao novo coronavírus refletiram em

a MP que previa suspensão de contratos e de salários. Perfis
de políticos e influenciadores críticos ao Planalto ocuparam

"MP da Morte".
Menções associadas a Olavo de Carvalho
espaços, impulsionando o apelido

também movimentaram as redes – em especial por força das
bolhas antigoverno. Os simpatizantes, por sua vez, pregaram

serenidade em relação à pandemia. Bolsonaro
seguiu impactando os debates em geral e sendo mencionado
– contra e a favor – por perfis muito diversos.

Universidade Johns Hopkins
HealthMap
South China Morning Post

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

Dia começa mal, mas
termina melhor
Se no mundo a OMS alerta para a aceleração do contágio
pelo coronavírus, no Brasil parece que a reação das
autoridades começa a entrar nos eixos.
O melhor sinal foi a reunião do presidente da República com
os governadores do Norte e do Nordeste e o anúncio da
liberação de R$ 85 bilhões para as várias frentes financeiras
de estados e municípios.
Com isso, acabou melhor um dia que começara confuso por
causa da trapalhada da equipe econômica na medida
provisória que, entre outras coisas, autorizava suspender
por quatro meses os contratos de trabalho sem,
entretanto, prever mecanismos compensatórios para os
trabalhadores.

Era evidentemente um contrassenso. Corrigido depois da
previsível grita.
Políticos preocupam-se com a política. O superávit de
imagem do ministro da Saúde dá espaço para o presidente
da República concentrar-se mais na economia.
Já os governadores, por enquanto, principalmente os do
Sudeste, estão às voltas com a curva ascendente dos casos.
Infelizmente, parece que vai ser um cenário nacional nas
próximas semanas.

*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

Mundo
• Itália: em 24 horas, 601 novas mortes; total chega a 6.077
• Índia e Arábia Saudita impõem toque de recolher
• Cerca de 6 mil brasileiros estão no exterior, impedidos de
retornar ao país

• NY: governador alerta que crise pode durar até 9 meses,
com até 80% da população infectada com Covid-19

Varejo + Consumo
• Supermercados de SP estão sobrecarregados de pedidos;
alguns suspendem entregas

Economia
Banco Mundial
US$ 150 bilhões para apoiar países pobres
FMI
Mundo vai passar por uma recessão tão grave ou pior
do que em 2008
OCDE
Economia global vai sofrer anos até se recuperar
do impacto da pandemia, diz secretário-geral

FED
Anuncia compra ilimitada de títulos do Tesouro (leia)
B3
Ibovespa termina o dia em queda de 5,22%
Câmbio
Dólar fecha em alta a R$ 5,138

• Mercado Livre prorroga pagamento de parcelas

Banco Central
Novas medidas com impacto de R$ 1,2 trilhão em liquidez

• Varejo perde 60% com lock-up de oferta da Petrobras

Arrecadação
Desconto de 25% para pagamento de multas por
empresas; Dívida de estados poderá ser suspensa

• Shoppings estimam perda mensal de R$ 15 bi com crise
• Prada vai produzir máscaras e macacões na Itália

Bem-estar (em casa)

Poder + Política
• Bolsonaro revoga artigo de MP que suspendia contratos
de trabalho e salários por até quatro meses

Streaming
Amazon Prime libera catálogo infantil de graça (veja)

• Bolsonaro anuncia R$ 85,8 bi a estados e municípios

Cultura
Canal Arte 1 abre sinal e libera conteúdo online (acesse)

• Marco Aurélio Mello, ministro do STF, suspende cortes do

Isolamento
8 medidas simples para manter a saúde mental (confira)

• SP: governo estadual lança rede de testes de Covid-19

Bolsa Família no Nordeste durante pandemia

com capacidade para realizar 2 mil exames por dia

Corporativo

• Infectologista David Uip testa positivo para coronavírus

• Vale compra 5 milhões de testes; Petrobras, 600 mil. Marfrig

• Rodrigo Maia propõe 'orçamento de guerra' segregado

Global Foods doa R$ 7,5 mi para a compra de exames

• Alpargatas: home office e lojas fechadas no Brasil e exterior
• Dependendo do tempo da quarentena, empresas vão

• FHC defende que o Congresso e o Judiciário assumam o
protagonismo durante a crise

• CNI cancela edição de março da pesquisa Ibope (leia)

desaparecer, diz Luiza Trajano (leia aqui)

• Bosch anuncia férias coletivas a partir do dia 30

• Prefeitura de Porto Alegre (RS) restringe deslocamento de
pessoas com 60 anos ou mais por 30 dias

