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Varejo&Consumo

Economia

Poupança
Captação líquida de R$ 12,2 bi em março (leia)

Argentina
Moratória técnica com credores locais (leia)

Veículos
Anfavea: menor produção em 16 anos (leia)

Sistema financeiro
BC barra dividendos e alta de remunerações (leia)

Renegociação de dívidas
Pedidos chegam a R$ 200 bilhões (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 6,52%, e dólar fecha a R$ 5,29 (leia)

MP 936
Lewandowski: sindicato deve ser informado (leia)

Mandetta: 'Nós vamos continuar'

Ortega y Gasset
O poder é ele mesmo e sua circunstância, 
diria o jornalista espanhol cujo nome dá o 
título a este texto. O poder absoluto é uma 
fantasia. Nunca o detentor de poder deve, 
nem pode, deixar de considerar a correlação 
de forças.

Aliás, discutir política à margem da 
correlação de forças é devaneio. Coisa de 
amador.

Enquanto este texto estava sendo escrito, 
era possível que o ministro da Saúde 
permanecesse na cadeira ou não. O que 
decidirá sempre o destino dele? A correlação 
de forças. O presidente pode usar a caneta 
para demitir e nomear. Mas não 
necessariamente para mudar a dita cuja.

O presidente talvez tenha jogado mal. Se o 
ministro ficasse, como ficou, ficaria muito 
forte. Nunca é bom. Se saísse, a 
responsabilidade última da contabilidade de 
vítimas da Covid-19 no Brasil passaria a ser 
exclusiva do presidente. Arriscado.

Era o tipo de situação desnecessária.

Parabéns a todos os envolvidos, como se diz 
nas redes sociais.
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Whatsapp
Robô da OMS dá dicas em português (veja)

Coaches
JK Rowling critica quem cobra produtividade 
de pessoas em isolamento (leia)

Home office
59% acreditam em um salto pós-crise (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro chama reunião ministerial (leia)

• Mourão: encontro discutiu cenários, e Mandetta 
'segue no combate' (leia)

• Em caso de adiamento de eleições, Barroso 
sugere dezembro como nova data (leia)

• Maia denuncia perfil falso em seu nome: ‘Fake 
news é coisa de covarde’ (leia)

• Doria prorroga quarentena até 22 de abril (leia); 
SP prevê 1,3 mil mortes até dia 13 (leia)

Corporativo

• Uber: viagens grátis para doar sangue (leia)

• “Esperem o melhor, se preparem para o pior”, 
diz fundador da Wise Up (leia)

• Embraer deve cortar salários e jornadas (leia)

• Airbus suspende produção em países (leia)

• Apple doará 20 milhões de máscaras (leia)

• Light: Conselho aprova alocar dividendo em 
reserva especial por coronavírus (leia)

• Whirlpool cede fábricas para produção de 
máscaras e doa R$ 1,3 milhão (leia)

553 óbitos

O vírus da incerteza
Talvez hoje tenha sido o dia em que mais 
tememos o coronavírus. Menos pelas taxas 
de contaminação e mortes - que só sobem -
e muito mais porque as redes “ferveram” de 
hashtags e teses sobre a saída da liderança 
mais emblemática da nossa saga sanitária. 
Fomos um país de conectados com um olho 
nas máscaras de pano e outro no 
demite/não demite do ministro Henrique 
Mandetta.

A Covid-19 deveria ser nosso tema mais 
relevante na comunicação. Do Zoom ao 
Skype. Da TV aberta ao Twitter. Mas o Brasil 
consegue proezas esquisitas.

Tá pouco a quarentena? Tá pouco o 
desemprego? Tá pouco o risco de saúde de 
todos nós? Temos poucas incertezas? Vai ver 
que sim.

Se é possível deixar um país com o coração 
nas mãos por que nos tranquilizar, não é 
mesmo?

O vírus da incerteza só deixou espaço para a 
OMS falar de máscaras. Incertezas políticas 
e máscaras serão nossos trending topics por 
muito tempo ainda.
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• Datafolha: 65% defendem fechar comércio (leia)

• Grupo Pão de Açúcar vai receber pagamento de 
faturas de varejistas de moda (leia)

• Fecomercio SP: comércio perderá R$ 35 bi (leia)

• Faturamento do setor de bebidas cai 52% (leia)

• Apps: mais de R$ 1 milhão em gorjetas (leia)

• Movimento nas farmácias cresce 22% (leia)

• Varejo de livros no Brasil: os efeitos da crise (leia)

Redes Sociais

• Boris Johnson é internado em UTI (leia)

• Estado de NY amplia confinamento (leia)

• Papa cria fundo de emergência para 
África, Ásia e América Latina (leia)

• Irã registra quase 4 mil mortes (leia)

• Israel declara quarentena obrigatória (leia)

• Espanha tem queda no nº de mortes (leia)

• França: previsão de pior recessão (leia)

• Chile decreta uso obrigatório de máscaras 
no transporte público (leia)

• 'Crise do coronavírus é o maior teste da 
história da UE', diz Merkel (leia)

Em um pronunciamento agora à noite, o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, disse que permanece no cargo. Admitindo 
'dificuldades', reforçou que o trabalho têm produzido desgastes, 
mas que o enfrentamento à pandemia de coronavírus segue. 
Mandetta reuniu a equipe. Disse gostar de críticas construtivas. 
Falou em foco, união, transparência e reproduziu frases já ditas a 
favor da pesquisa e da ciência: "Nós vamos continuar, porque 
continuamos, vamos continuar enfrentando o nosso inimigo, que 
tem nome e sobrenome, covid-19" (assista).

Distanciamento 
social
O Boletim Epidemiológico 

divulgado hoje estabelee 

níveis de isolamento e 

recomenda regras 

diferenciadas e mais 

brandas a municípios que 

ainda não têm alta 

ocupação de leitos nas 

unidades de saúde. A nova 

orientação do Ministério da 

Saúde indica uma transição 

gradual (leia).
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• Pesquisa confirma que máscaras limitam 
transmissão de coronavírus (leia)

• Estudo aponta efeito promissor contra covid-19 
de remédio usado no tratamento da Aids (leia)

• Centro de pesquisas de Campinas seleciona 
2 remédios para coquetel (leia)

• Hemocentro-RJ começa a estudar plasma para 
tratar doentes pelo coronavírus (leia)

• Estudo vai usar modelo de sondagem eleitoral 
para calcular casos de covid-19 (leia)

• Busca por hidroxocloroquina subiu 17.000% em 
farmácias online, diz levantamento (leia)

• Faltam 6 milhões de enfermeiros no mundo, 
segundo a OMS (leia)

• Vacina bancada por Bill Gates inicia testes (leia)
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