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Economia

Setor sucroenergético
Safra recorde x queda na demanda (leia)

Banco Mundial
PIB do Brasil deve cair 5% em 2020 (leia)

Petróleo
Opep e aliados cortam produção (leia)

OMC
Brasil tem boas chances de recuperação, 
diz diretor-geral (leia)

Cuidados com o Amazonas

O blame game
Você percebe que a política de um 
país está contaminada, e doente, 
quando os principais políticos 
parecem mais ocupados em apontar 
responsáveis pelos problemas do que 
em resolver. É o caso brasileiro na 
crise desencadeada pela Covid-19.

Enfrentar o SARS-CoV-2 leva todo o 
jeito de ter sido delegado aos 
técnicos, enquanto os supostos 
líderes andam mais entretidos em 
jogar o blame game. Mais 
interessados em quem vai levar a 
culpa pelas mortes e pelo 
desemprego.

O “parecem” do primeiro parágrafo é 
importante. Políticos preocupam-se 
antes de tudo com a política. Querer 
diferente é ingenuidade. Mas o pulo 
do gato está exatamente em não 
deixar transparecer, em dar a 
impressão de que não, de que o bem-
estar do povo vem antes de tudo.

Vai prevalecer quem ajustar sua 
imagem pública nesse sentido. E 
também conseguir alcançar metas. E 
a guerra será de longa duração.

Pois se ainda não temos uma projeção 
realista de número de vítimas, já 
sabemos que na economia o ano será 
muito ruim. Mesmo que não chegue a 
recuar os 5% previstos pelo Banco 
Mundial.
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Videochamadas na Páscoa
Famílias recorrem à tecnologia (leia)

Teletrabalho
Por que home office não deve significar 
trabalhar o dia todo (leia)

Mulheres do esporte
Relatos inspiradores nesses tempos (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro critica 'ação desproporcional' (leia)

• País precisa ser informado sem pânico, diz 
presidente (leia)

• Rodrigo Maia defende isolamento (leia)

• CGU muda trâmite de processos contra 
servidores durante a pandemia (leia)

Corporativo

• Itaú Unibanco vai doar R$ 1 bi (leia)

• Maior produtor de suínos do mundo 
fecha fábrica nos EUA (leia)

• Empresas do setor elétrico se unem para 
arrecadar fundos para Fiocruz (leia)

• Primeiro lote com máscaras compradas 
pela Vale chega ao Brasil (leia)

• Olímpia (SP) amplia estrutura para 
receber mais turistas pós-crise (leia)

1.223 óbitos

Validando a licença 
para operar

Analisar dados virou tarefa ainda mais 
essencial nestes dias. Número de testes 
realizados, taxa de mortalidade, curva 
de crescimento da doença passaram a 
fazer parte do cotidiano. No campo 
econômico, saltam perspectivas: mais 
de 12 milhões novos desempregados, 
retração de 15% na renda média dos 
trabalhadores e paralisação de cerca de 
60% dos negócios.

Enquanto setores do varejo 
(alimentação, limpeza, remédios) veem 
uma alta na demanda, outros estão com 
atividades praticamente paralisadas 
(vestuário, por exemplo). As perguntas 
do setor são: como se manter no jogo, 
diminuir os impactos imediatos e se 
preparar para o novo amanhã?

Fale. Ajude. Suporte. Interaja. Não 
perca contato ou diálogo com seu 
consumidor. Defenda seu setor. 
Construa novas relações. Prove valor. 
Refaça seus contratos sociais, com toda 
sua cadeia. As marcas sempre lutaram 
para terem reconhecimento e para que 
fossem lembradas. Agora, isso virou a 
questão essencial. Neste novo amanhã, 
sua marca será lembrada pelo que está 
fazendo agora. No campo dos números, 
o valor da reputação será peça 
fundamental para o novo ciclo que se 
avizinha.
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• Uso de vale-refeição cai 41,4%, e vale-
alimentação sobe 82% (leia)

• SP: 71 estabelecimentos interditados por 
furarem isolamento (leia)

• Pesquisa aponta que, na crise, hábitos de 
americanos pioram (leia)

Redes Sociais

• Boris Johnson deixa o hospital (leia)

• Papa pede união contra a pandemia (leia)

• Mortes na Espanha aumentam enquanto 
empresas se preparam para reabrir (leia)

• Itália: menor nº de óbitos em 24 dias (leia)

• Iniciar isolamento antes poderia ter 
salvado vidas, diz Anthony Fauci (leia)

A partir de amanhã, Manaus vai receber 
reforço de profissionais de saúde para 
combater o avanço do coronavírus. O 
deslocamento dos primeiros cadastrados 
no programa ‘Brasil Conta Comigo’ visa 
reforçar a rede local, quase saturada. O 
Amazonas é o primeiro estado do país a 
recepcionar os voluntários. Manaus já 
conta com respiradores extras recém-
chegados e, ontem, o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, determinou a 
liberação de recursos para construção de 
um hospital de campanha na cidade (leia).

Saúde_Ciência

• A história secreta do 1º coronavírus (leia)

• Cerca de 400 mil pessoas já se recuperaram 
da covid-19 no mundo (leia)

• Melinda Gates estima que vacina será criada 
dentro 18 meses (leia)

• Coronavírus e poluição do ar podem ser 
combinação perigosa (leia)

• Sem equipamentos de proteção, casas para 
idosos temem mortes da pandemia (leia)

• Dificuldade em comprar insumos leva 
hospitais a risco de desabastecimento (leia)

• Álcool em gel requer cuidados (leia)

• Idosa de 97 anos recebe alta (leia)

• Complexo da Papuda tem 20 presos e 18 
agentes infectados pelo coronavírus (leia)
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15h (12/04) - Casos e mortes
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12h (12/04) - Política

21h (11/04) - Live Gusttavo Lima
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Aumento de 7% nos casos e de 9% no número de mortes

Caso a caso
A taxa de incidência da covid-19 no Brasil, que 

considera a quantidade de casos para cada milhão 

de habitantes, é de 105. Estão acima dessa média: 

AM (287), AP (267), DF (201), SP (189), CE (182) e 

RJ (164) (veja o quadro completo).
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