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A semana mais
difícil para os EUA
O diretor do Serviço de Saúde Pública americano,
Jerome Adams, foi a canais de TV hoje para alertar
que a pandemia terá nesta semana efeitos
comparáveis ao ataque contra a base naval de Pearl
Harbor, na 2ª Guerra Mundial, e aos atentados de 11
de Setembro de 2001. Adams defendeu o
isolamento social e reforçou que, sem isso, o
sistema do país não suportará a demanda. O apelo
veio em linha com que o presidente Donald Trump
disse ao longo do dia, advertindo que os Estados
Unidos devem enfrentar dias muito difíceis.

assista

China relata surto de peste suína
Autoridades chinesas informaram hoje que um
novo surto de peste suína africana foi
encontrado no condado de Yunyang, em uma
fazenda com 298 porcos (leia).
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Redes Sociais
Hoje, 113

mil publicações mencionaram
a pandemia, impactando potencialmente 342
milhões de perfis. O dia registrou
momentos atípicos, seja na variedade de temas
ou no fluxo assumido por alguns deles.
Destaque para a maneira como as bolhas
reagiram à live da dupla sertaneja Jorge e
Mateus. Na política, os debates voltaram a
polemizar sobre o uso de hidroxicloroquina. Já
as conversas associadas ao contexto mundial
realçaram duas coisas: 1) a situação na Itália um número menor de óbitos - e 2) a internação
do primeiro-ministro britânico Boris Johnson.
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A solidez da ponte
Duas são as dúvidas centrais, em cada país e
globalmente, sobre a Covid-19: 1) O sistema
de Saúde vai aguentar o tranco? e 2) Quando
a vida (a economia) volta ao normal?
Sobre a epidemia aqui, quero ser otimista,
prefiro correr o risco de errar por esse lado.
As curvas brasileiras levam jeito de que vão
achatar. A principal dúvida é São Paulo, mas
vamos torcer que sim.
As autoridades nos diversos níveis estão
trabalhando, e vamos pensar no melhor: que
a rede privada e, principalmente, o SUS
aguentarão o baque.
Certamente os governantes serão avaliados
por isso. Nos estados e em nível federal. E,
conforme o tempo ande, serão medidos
também, e com força, pelo item 2.

*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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Sobre boas sofrências
Entretenimento é o interesse maior que os
coronials acessam em tempos de isolamento
pandêmico. Tem sido a válvula maior de escape
entre 4 paredes. E, sempre eles: uma dupla
sertaneja para ancorar sofrências. Só deu Jorge e
Mateus no feed dos conectados nas últimas 24h.
A turma despejou neles um frisson de conversa
que deixou para trás os gráficos da Covid-19 com
boas notícias vindas da Itália com números em
queda (que coisa boa de saber!)
Um destaque para a busca por infos nos veículos
tradicionais de imprensa: mais de 79%, em recente
pesquisa Kantar, os consideram os mais confiáveis
como fontes sobre o vírus. Isso é uma boa
notícia. E é um confronto positivo com as redes
sociais e sua descentralização bonita, mas com
fragilidades reais de confiabilidade. Antídoto anti
fake news. Reputação sempre será o melhor do
bom jornalismo e da boa informação. Esteja ela
onde estiver. Ativo precioso que, mesclado com as
redes, nos dão boas opções.

Mundo

Na economia, por incrível que pareça, ser
otimista é mais arriscado. Também porque
nenhum conhecedor do assunto acredita em
alívio real e definitivo antes de vir a vacina.
Cada líder será julgado pela solidez da ponte
que construiu para seus liderados
atravessarem o abismo enquanto ela não
chega. E vai demorar.

Economia
Micro e pequenas
Governo lançará financiamento de R$ 6 bi (leia)
'Orçamento de guerra'
PEC dá poderes ao BC, mas há limites (leia)
Agroindústrias
Rotinas ajustadas e vendas menores (leia)
Campo
Governo poderá antecipar plano safra, diz
ministra Tereza Cristina (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro diz que usará caneta contra pessoas

que 'estão se achando' e viraram 'estrelas' (leia)

• Papa inicia Semana Santa sem fiéis (assista)
• Gilmar Mendes diz que pandemia escancara
• Infectado com coronavírus, primeiro-ministro

desigualdade social do Brasil (leia)

Boris Johnson é internado (leia)
• AGU informa ao STF que governo apoia
• Rainha: 'Vamos nos encontrar novamente' (leia)
• Número diário de mortos na Itália é o menor em

isolamento social (leia)
• Religiosos fazem dia de jejum no Alvorada (leia)

duas semanas (leia)

Corporativo
• Bradesco oferece a PMEs linha especial (leia)
• BB diz que não sentiu reflexo da pandemia na

concessão de crédito rural (leia)
• Setor aéreo global pode precisar de US$ 1 tri (leia)

Bem-estar (em casa)
Arte e Cultura
CCBB Educativo disponibiliza acervo digital (veja)
Plantas
Espécies adaptadas ao home office (leia)
Games
Uma lista de jogos on-line (leia)

• Ano letivo: estados e municípios decidem (leia)

Varejo&Consumo
• Shoppings fechados: renegociações (leia)
• Rondônia poderá abrir parte do comércio (leia)
• Tráfego na net migra da firma para casa (leia)
• Restaurantes e bares só podem receber

clientes em 3 estados (leia)
• Liminar determina que Rappi e iFood devem

dar auxílio a entregadores afastados (leia)
• Pandemia e o futuro da indústria da moda (leia)
• Varejistas americanos aplicam regras próprias

de segurança durante a pandemia (leia)

