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Economia

Dólar a R$ 5,528
Cotação bate novo recorde nominal (leia)

Indústria
CNI apresenta 30 novas propostas para setor 
privado superar a crise (leia)

Petróleo
Mantido leilão para o 2º semestre (leia)

Trabalho
3,5 milhões de contratos renegociados (leia)

Live com Tarcísio Freitas
Ministro reforça cronograma de obras e os 
preparativos para novas concessões (leia)

Setor Aéreo
Demanda por voos domésticos cai 32,8% (leia)

Reflexo da crise
70% dos brasileiros perderam renda com 
pandemia, aponta Google (leia)

Números, números
O número recorde de óbitos despertou uma 
dúvida sobre se é aumento efetivo dos 
falecimentos ou efeito retardado de 
checagem retroativa. De todo modo, 
conforme a fila de testes dos falecidos for 
sendo zerada a subnotificação será reduzida.

Não se sabe até quanto. Mas o sabido 
crescimento das mortes por quadro 
respiratório sem especificidade carrega uma 
justa suspeita.

Outro dado relevante que anda meio obscuro 
é a taxa de ocupação de UTIs nos estados, 
especialmente nos hospitais públicos.

Os índices gerais continuam razoáveis, mas 
sem saber qual a ocupação por categoria 
(público, privado) fica difícil diagnosticar se 
estamos com folga, quanta folga e onde.

O trabalho dos governos vai ser organizar a 
volta das atividades concomitantemente a 
números que flutuam, e pelo visto de maneira 
algo selvagem. Não será trivial.

Ilusão será achar que uma vez deflagrada a 
volta qualquer governo conseguirá facilmente 
dar a marcha-a-ré.
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Dias 'iguais'
A sensação causada pelo isolamento 
pode ser minimizada (leia)

Rolling Stones
Grupo lança 1ª música inédita em 8 anos; 
e se inspira na quarentena (leia e ouça)
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Bem-estar (em casa)

• Sergio Moro: sites registram suposto pedido 
de demissão (leia) (leia) (leia); ministro Braga 
Netto nega (leia)

• Chamar militares para o governo é sinal de 
fraqueza política de Bolsonaro, diz FHC (leia)

• Celso de Mello dá 10 dias para Maia informar 
sobre pedido de impeachment (leia)

• Senado suspende prazos de comissões mistas 
e CPI das Fake News é prorrogada (leia)

• Alcolumbre diz que articula contrapartidas de 
estados em projeto de ajuda financeira (leia)

• Crise adia entrega de prédios de 
escritórios e galpões em SP (leia)

• Magalu e Sebrae: parceria para digitalizar 
e capacitar pequenos negócios (leia)

• Casino: vendas líquidas saltam no 1T (leia)

• Grendene retoma operações em unidades 
no Ceará a partir de 27/4 (leia)

• Estapar faz pedido de IPO (leia)

3.313 óbitos

Energia para
superar e comunicar

Nesses tempos pontuados sobretudo por 
interrogações e reticências, o novo 
parágrafo que o setor de energia começa a 
escrever na forma de se comunicar está 
ligado ao seu caráter essencial.

Não vai faltar combustível, gás. Mesmo 
com os players vivenciando uma 
tempestade quase perfeita.

Como exemplo, vamos focar aqui em um 
dos segmentos, o de exploração e 
produção de petróleo. São atividades 
importantíssimas para toda a cadeia de 
óleo e gás e para a geração de royalties 
que impulsionam o desenvolvimento 
econômico e social.

Sua retomada, no entanto, sofre grande 
impacto com a queda dos preços 
internacionais do barril e a brusca redução 
da demanda imposta pela Covid-19.

Os efeitos da consequente retração de 
novos investimentos se farão presentes, 
mesmo que existam diversos mecanismos 
para amenizá-los.

O que só aumenta a necessidade de 
aproximar o setor da sociedade, 
mostrando seus enormes benefícios.

Nessa equação, a comunicação torna-se 
ainda mais relevante. Temos energia para 
superar a crise. Vamos mostrá-la.

BETINA BERNARDES
Sócia-diretora da FSB Comunicação

2.549.632 175.825
óbitos (OMS)

49.492
(acesse o painel oficial do Ministério da Saúde)

casos (OMS)

Mundo

ALON FEUERWERKER
Jornalista, analista político da FSB e colunista de Veja e do Poder360Redes Sociais

• Itália registra, pela 1ª vez, mais curados do que 
novos casos de covid-19 (leia)

• Mercados de Wuhan começam a reabrir (leia)

• França avalia relaxar isolamento em maio (leia)

• EUA: reabertura de comércios na Geórgia 
recebe críticas de Trump (leia)

O Brasil registrou hoje um novo recorde de óbitos (407) e 
de casos confirmados de covid-19 (3.735) registrados em 
24h. ‘Ainda não é possível dizer se isso representa um 
esforço em fechar os diagnósticos ou se representa uma 
tendência de aumento’, explicou o ministro da Saúde, 
Nelson Teich (assista). O debate sobre os números marcou 
uma parte do dia (leia), que também incorporou temas 
como testagem (leia) e fluxo de notificações (leia).
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• Iguatemi corta despesas após isenções de 
aluguel e descontos a lojistas (leia)

• Com regras específicas, 47 shoppings 
estão reabertos em 8 estados (leia)

• Unilever suspende previsão de vendas por 
mudança de hábitos de consumo (leia)

• iFood passa a aceitar vale refeição para 
pagamentos on-line no app (leia)

• Renner: reabertura gradual de lojas (leia)

• Reclamações de vendas on-line dobram na 
quarentena, diz Procon-SP (leia)

10h (23/04) - Estratégia do Ministério da 
Saúde e debate sobre testes em massa

• CFM não recomenda hidroxicloroquina, mas 
libera receita em 3 casos (leia)

• China descobre 2 medicamentos específicos 
contra a covid-19 (leia)

• Remédio da Gilead contra coronavírus
fracassa em 1º teste (leia)

• Estudo que aponta suposta proteção da 
nicotina contra covid-19 é questionado (leia)

• OMS lança iniciativa colaborativa para 
medicamentos, testes e vacinas (leia)

Situação por estados
São Paulo segue concentrando a 

maior parte das notificações, com 

16.740 casos e 1.345 mortes. 

O Rio de Janeiro aparece em 

segundo lugar, com 6.172 casos 

e 530 óbitos (veja).

casos

1.134 leitos de UTI
O Ministério da Saúde habilitou 1.134 leitos de UTI exclusivos para pacientes 

graves ou críticos. 'Isso vai representar um investimento do governo federal de 
R$ 163,6 milhões ao longo dos próximos 90 dias', disse Teich (leia).
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