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Casos

2.433

Superpacote
americano

confirmados pelo Ministério da Saúde

O Senado e a Casa Branca fecharam um
acordo sobre o plano de estímulos de US$ 2
trilhões que será colocado em prática para
minimizar os danos econômicos causados
pela Covid-19. O pacote mira as políticas de
emprego e os trabalhadores, além de
empresas – foco especial nas pequenas – e
o sistema de saúde. É o maior resgate já
feito na histórica americana. Prevê, entre
outras coisas, remuneração direta a
cidadãos, fortalecimento do segurodesemprego e mais recursos aos estados.

Mesmo com aumento de casos, o
percentual de crescimento em
relação ao dia anterior segue caindo,
registrando 11% de ontem para hoje.
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Ministério da Saúde
não divulga mais
casos suspeitos

57 óbitos

Nos Estados Unidos, a pandemia chegou em janeiro e o
pico deverá ocorrer daqui a duas ou três semanas. O
Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)
atualiza os dados sobre o avanço da doença ao longo do
dia. No balanço de hoje, os casos oficiais somam 54,4 mil
e há cerca de 800 mortos.
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Redes Sociais
292 mil publicações,
atingindo potencialmente 578 milhões de perfis.
O coronavírus impulsionou

O fluxo nas redes sociais esteve hoje quase todo ancorado na
repercussão do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na
TV, ontem à noite. Ganharam destaque nos debates questões

isolamento social prevenção

como
e
.
Bolhas críticas ao Planalto avançaram sobre novos espaços e

reunião de Bolsonaro

ganharam volume. A
com
governadores teve impacto relevante. Como em outros dias, as
redes ainda destacaram de forma crítica e em tom de
preocupação o aumento no número oficial de vítimas fatais da
Covid-19.

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

O risco da
descoordenação
O Brasil talvez seja o país que enfrenta a covid-19 mais
dividido na sua cúpula dirigente. A pandemia não foi
capaz de quebrar a inércia de conflito que vem em
ondas há anos. O risco decorrente? Medidas baseadas
menos na ciência que em elementos subjetivos,
temores eleitorais ou para reagir a pressões de lobbies
setoriais.
Entre os riscos embutidos na tentação de responder à
ameaça de caos sanitário e econômico com caos político
está o prolongamento do problema.
A ansiedade para saber “quem tem razão” ou quem vai
ser vitorioso na guerra de projetos de poder pode
impedir uma saída organizada no momento certo, pode
impedir a minimização das perdas.
É ilusão imaginar que a uma ordem das autoridades as
pessoas vão voltar instantaneamente à vida normal.

*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 cenárioreal e não inclui RTs

Mundo
• OMS 1: plano humanitário para os mais vulneráveis (leia)
• OMS 2: casos no mundo passam de 400 mil (leia)

• Espanha: 738 mortes em 1 dia e 3.434 no total
• Presidente da Rússia, Vladimir Putin, adia votação de
reforma constitucional: "O mais seguro é ficar em casa"

Varejo + Consumo
• iFood: empresas precisam criar formas de apoiar
pequenos restaurantes (leia)

• Fecombustíveis relata queda média de 50% na demanda
em pontos de combustíveis (leia)

• Locadoras de veículos registram queda de 90% na
demanda de pessoas físicas (leia)

Bem-estar (em casa)
Festival #TamojuntoII
Programação musical começa amanhã (confira)

Saúde mental
Terapia on-line é opção nesta época, mas requer ambiente
adequado, disciplina e organização (veja)
Doações a idosos
Asilos de SP relatam falta de itens básicos (saiba mais)

Isso vai acontecer não só quando declinar a curva da
pandemia, mas a curva do medo dela. E a curva do
trauma decorrente. E isso virá tão mais rápido quanto
mais cedo o distinto público perceber que os capitães do
barco sabem o que fazem.

Economia
Tesouro Nacional
Dívida pública sobe 1,22% em fevereiro e bate R$ 4,2 trilhões
Energia elétrica
Demanda no Brasil recua para níveis de fim de semana (leia)
PIB Brasil
Ibre/FGV projeta retração de até 2% em 2020

Indústria
CNI estuda propostas de retorno gradual da economia (leia)
B3
Ibovespa sobe 7,5% e fecha a 74.955 pontos
Câmbio
Dólar comercial cai 0,96% e fecha a R$ 5

China
Fábricas reativadas; pessoas voltam ao trabalho (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro e Doria trocam acusações em reunião (leia)
• Governador de GO, Ronaldo Caiado, rompe com Bolsonaro

• Câmara vota PEC do orçamento exclusivo à pandemia (leia)
• Vice-presidente Hamilton Mourão fala em isolamento e
distanciamento social (leia)

Corporativo
• Facebook e Google devem perder US$ 44 bilhões (leia)
• Gerdau fornecerá aço para construção de leitos em SP (leia)
• Outback doa ovos de Páscoa para pequenos mercados de SP
• Bradesco, Itaú e Santander vão importar e doar 5 milhões de
testes, além de equipamentos médicos (leia)

• Natura substitui produção em sete fábricas (leia)

• Ministro Luiz Henrique Mandetta diz que segue no cargo e
defende a manutenção da atividade econômica (leia)

• Depois de SP e BA, MA e PR conseguem no STF suspender
o pagamento da dívida com a União

• Ministro Augusto Heleno (Segurança Institucional) volta ao
Planalto depois de sete dias de quarentena

• Em videoconferência, governadores e o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, discutem os rumos da crise (leia)

