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Economia

Socorro aos estados
Projeto tem impacto de até R$ 222 bilhões, 
diz Mansueto (leia)

'Orçamento de guerra'
Consultoria do Senado vê PEC como 
'extremamente problemática' (leia)

Efeito quarentena
'Dupla curva' mostra: escolher entre salvar 
vidas ou economia é falso dilema (leia)

R$ 600
Caixa tem 32,2 milhões de cadastrados (leia)

Novo cronograma
Veja pagamentos e tributos adiados (leia)

Tipos e rotas do vírus

Quem se candidata?
Está em xeque o sucesso da contenção da 
Covid-19 em certos lugares da Ásia que não se 
inclinaram inicialmente por isolamentos 
radicais. Coreia do Sul, Japão e Singapura, 
entre outros.

As autoridades são agora obrigadas a algum 
endurecimento. Porque a ameaça volta a 
rondar. É a pergunta da moda: quando se 
poderá dizer, finalmente, “acabou!”?

Segundo os entendidos, quando a Covid-19 
tiver reduzido um certo tanto o número de 
hospedeiros amigáveis do vírus, por morte ou 
imunização.

Em resumo, depende de quanto tempo 
demora a vacina.

Também porque as sociedades não parecem 
dispostas a arcar com mortes em massa para 
acelerar a volta à “normalidade”. Tampouco dá 
para parar tudo à espera de pelo menos 60% 
estarem imunes.

Dizer que o determinante de toda matriz nula é 
zero pode ser uma verdade matemática, mas 
não é uma solução aceitável para a economia.

Melhor que esperar pelo “acabou” será buscar 
formas eficazes de conviver com a ameaça, 
minimizando os danos e maximizando a 
atividade social produtiva possível.
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Faxina
De quanto em quanto tempo e quais 
produtos usar (leia)

Livros
Boas obras para ler em 1 dia (leia)

Music for Hope
A live de Páscoa de Andrea Bocelli (veja)
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro e Caiado visitam obras do 1º 
hospital de campanha em Goiás (leia); 2º será 
construído em Manaus, afirma Mandetta (leia)

• Human Rights Watch critica presidente (leia)

• Governo já gastou parte do fundo da Lava 
Jato repassado pelo STF à Saúde (leia)

• Gestor que flexibilizar isolamento social sem 
respaldo pode ser alvo de ação de 
improbidade, diz MPF (leia)

• Carreata em SP protesta contra medidas (leia)

Corporativo

• BTP adia aumento de preços e renegocia 
com clientes (leia)

• Advent doa R$ 4 milhões para 
distribuição de cestas básicas (leia)

• Air France negocia com o governo (leia)

1.124 óbitos

Qual será o
novo normal?

O fim da quarentena é incerto, mas já é 
possível dizer que o antes acabou. As 
organizações têm à sua frente um 
desafio maior do que retomar os níveis 
de operação: descobrir como será operar 
em um mundo pós-pandemia.

Este é um turning point para a 
Humanidade, e teremos que achar um 
novo normal, focado na preocupação 
com as pessoas. O que fazer para que os 
funcionários tenham confiança para 
voltar às fábricas e escritórios? Que 
cuidados tomar para que nossos clientes 
voltem a frequentar os mesmos espaços 
físicos de antes? Quais impactos 
permanentes a Covid-19 vai causar no 
seu mercado e no seu negócio?

Em resumo, quais medidas a sua 
empresa precisa tomar – e comunicar –
para garantir uma volta mais eficiente e 
dar a segurança necessária aos seus 
públicos de relacionamento?

As pessoas cobrarão estas respostas.

Temos visto um reconhecimento amplo 
às ações do setor privado, como doações 
e compromissos de manutenção de 
empregos, mas isso é hoje.

Como escreveu Bauman, vivemos 
tempos líquidos – e eles estão prestes a 
vaporizar, ouso acrescentar.

RODRIGO PINOTTI
Sócio-diretor da FSB Comunicação
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• O que os brasileiros compram e procuram 
durante a quarentena (leia)

• Pessoas pararam de gastar com moda e 
beleza, diz GuiaBolso (leia)

• População do DF aproveita relaxamento da 
quarentena e sai às compras (leia)

• As inovações que os restaurantes americanos 
estão adotando durante a pandemia (leia)

Redes Sociais

• Escolas públicas de Nova York só 
reabrirão em setembro (leia)

• EUA registram maior número de mortes 
por coronavírus do mundo (leia)

• Índia decide estender bloqueio (leia)

• Espanha: regras de volta ao trabalho 
conforme mortalidade desacelera (leia)

• Rainha Elizabeth diz que coronavírus
não vai vencer (leia)

• Papa realiza vigília de Páscoa sem fiéis 
ou batismo (leia)

Acompanhar as mutações do 
coronavírus e rastreá-las tem 
mobilizado cientistas em todo o 
mundo.O Nextstrain.org faz isso 
em tempo real. Nas últimas 
semanas, o site ganhou adeptos 
fora da comunidade acadêmica 
porque reúne - de forma bastante 
visual - uma grande base de dados 
que ajudam a entender a evolução 
da pandemia. Veja aqui. E saiba 
mais sobre um novo estudo da 
Universidade de Cambridge e da 
Universidade de Kiel.

Saúde_Ciência

• OMS analisa relatos de pacientes com covid-
19 acusando positivo novamente (leia)

• Medicamentos seguem em testes (leia)

• Droga experimental remdesivir traz bons 
resultados, revela estudo (leia)

• Coréia do Sul usará pulseiras para impedir que 
as pessoas quebrem a quarentena (leia)

• Cientistas brasileiros narram avanços (leia)
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14h (11/04) - Lei Covid-19

19h (10/04) - Quarentena
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Aumento de 6% nos casos e nos óbitos

Aperte o play...
São cerca de 1,5 mil genomas já processados da covid-19. O 

vírus sofre mutações a cada 15 dias, em média (acesse).
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