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Economia

Embraer/Boeing
Companhia brasileira reajusta produção (leia); 
e fará teleconferência amanhã (leia)

Patrão x empregado
Governo estuda permitir 'empréstimo' de 
trabalhadores entre empresas na crise (leia)

Gás da Bolívia
Reduzir importação está amparado em 
contrato, diz Petrobras (leia)

Aeroportos no Brasil
Queda de 90% em voos durante a crise (leia)

Setor financeiro
Executivos de bancos temem ‘freio’ a 
medidas oficiais de socorro (leia)

Pontinhos políticos
O patamar por aqui do registro diário de 
óbitos (não confundir com óbitos diários) 
vinha ao redor de 200, subiu duas centenas e 
ontem voltou a cair. Será que é o domingo?

Uma dúvida é se estava morrendo mais gente 
mesmo de Covid-19 ou se os falecidos vinham 
sendo testados mais rapidamente.

Ou as duas coisas.

A importância não é só estatística. Precisamos 
saber se andamos na ascendente ou no platô. 
Na descendente é que não estamos mesmo 
ainda. Saber por onde caminhamos seria 
importante para a decisão oficial de amainar o 
isolamento partir do chamado “critério 
técnico”.

Que aliás é uma impossibilidade na vida real. 
Políticos têm cada um seu “critério técnico” 
para tomar decisões políticas. Vale para 
“critério técnico” e também para “ciência”. 
Ambos existem sim, mas quando absorvidos 
pela narrativa política a coisa complica.

O fato? Todos os governos organizam a volta 
ao trabalho e às atividades. O isolamento total 
está no fim. Na boa? Quem jogou no ponto 
futuro, sabendo que a parada não poderia 
mesmo durar muito, fatura agora uns 
pontinhos.

Desde que a tragédia não ganhe dimensões 
bíblicas. Os números não indicam. De novo, 
vamos torcer.
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Ensino a distância
Youtubers tentam engajar alunos (leia)

Conteúdos USP
Acesso a arte, patrimônio cultural, ciências 
e questões com foco na comunidade (leia)

Violência doméstica
CNJ cria grupo de trabalho especial (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro sobre amigo dos filhos no 
comando da PF: 'E daí?' (leia)

• Tese de Impeachment de Bolsonaro divide 
lideranças e siglas de oposição (leia)

• Em Brasília, ato na rua critica Moro e Maia 
(leia); no Rio, grupo também protesta (leia)

• Moro diz sofrer 'campanha de fake news' (leia)

• 'Bancada da Bala' pressiona por criação de 
Ministério da Segurança (leia)

• CNE votará na terça-feira diretrizes para 
reorganizar o calendário escolar (leia)

• 80% dos pequenos negócios fecharam ou 
amargam perdas, diz pesquisa (leia)

• Apple lança serviços de streaming (leia)

• 'Todos estamos em um processo de 
conscientização', diz Carlos Wizard (leia)

4.205 óbitos

O turismo
pós-pandemia

Que o segmento turístico vem sofrendo um 
prejuízo sem precedentes no Brasil e no 
mundo com a pandemia do coronavírus não é 
novidade para ninguém. Apenas na segunda 
quinzena de março, o setor no Brasil perdeu 
R$ 11,96 bilhões, uma queda de 84% no 
faturamento em comparação ao mesmo 
período de 2019, segundo a CNC.

Muitos também têm acompanhado o 
movimento de socorro dos governos, inclusive 
o brasileiro, com medidas econômicas que 
garantam minimamente a existência do 
segmento ao final da pandemia – seja com 
linhas de crédito e subsídios, seja com regras 
que equilibrem a relação empresa-
consumidor. O rombo é tamanho que, 
segundo previsão da Organização Mundial de 
Turismo (OMT), a recuperação das perdas do 
segmento - que respondia até 2019 por 8% do 
PIB e empregava cerca de 7 milhões de 
brasileiros - pode demorar cinco a sete anos.

Enquanto cada elo da cadeia produtiva do 
turismo busca suas soluções para sobreviver, 
um novo elemento surge no caldo de desafios 
da panela em cozimento para o pós-
pandemia. Quem é o turista pós-Covid 19? 
Parece haver consenso entre analistas do 
segmento de que um novo perfil de viajante 
surgirá dessas cinzas. Preocupado com sua 
segurança, exigirá cuidados sanitários em 
todas as etapas de sua jornada turística; 
buscará experiências mais intimistas, com 
respeito ao ambiente natural e às tradições 
locais, fugirá do chamado overturism e estará 
mais atento a atitudes sustentáveis. Governos 
e empreendimentos que souberem se 
adequar rapidamente a este novo consumidor 
sairão à frente.
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A China segue mandando recados ao mundo 
de que superou a crise do coronavírus. Hoje, 
o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, 
Mi Feng (foto ao lado), anunciou que Wuhan 
não tem mais nenhum paciente internado 
(leia) (assista). Na província de Hubei, onde 
fica a metrópole que foi o primeiro epicentro 
da doença, o número de casos de covid-19 
caiu para menos de 50 pela primeira vez, 
conforme dados oficiais (leia).
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Wuhan libera os 
últimos pacientes
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12h - Polêmica: influencer Gabriela Pugliesi

• Estudo indica que ar-condicionado pode 
espalhar coronavírus (leia)

• No Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão, 
os alertas em meio à pandemia (leia)

• Nasa cria respirador barato e com licença 
gratuita para combater covid-19 (leia)

casos

• Chile mantém certificados de imunidade, 
apesar de advertência da OMS (leia)

• Itália e França registram quedas no nº 
diário de mortes (leia)

• Papa Francisco liga para arcebispo de 
Manaus para saber sobre pandemia (leia)

• Argentina estende quarentena (leia)

Internacional

2°

China nega
'guerra' de insumos
O Ministério do Comércio chinês 

rechaçou acusações de que o país 

esteja dificultando ou restringindo 

as exportações de insumos para o 

enfrentamento da pandemia (leia).

Sustentável__

• Com praias vazias, cardume gigante se 
aproxima da orla no Recife (leia)

• Funai passa a considerar só terra indígena 
homologada para fins de conflito (leia)

• Startup de assinatura de produtos de limpeza 
fatura mais com kits ecológicos (leia)

• Cidade mais indígena do Brasil, no Amazonas, 
registra primeiros casos de coronavírus (leia)

• Quarentena expõe novos hábitos (leia)

• Cesta média de compras fica mais básica, 
indica pesquisa (leia)

• Fred Trajano, do Magalu: brasileiro é mal 
servido em supermercado on-line (leia)
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19h - Debate sobre isolamento social
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-vai-permitir-emprestimo-de-trabalhadores-entre-empresas-como-alternativa-a-crise,70003283510
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https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,impeachment-de-bolsonaro-divide-siglas-de-oposicao,70003283552
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/em-manifestacao-bolsonaristas-chamam-moro-de-traidor-e-pedem-saida-de-maia/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/04/26/no-rio-grupo-pequeno-desobedece-decretos-e-protesta-contra-maia-e-witzel.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/moro-diz-sofrer-campanha-de-fake-news-parodia-slogan-de-bolsonaro-verdade-acima-de-tudo-24394830
https://www.poder360.com.br/congresso/bancada-da-bala-pressiona-por-criacao-de-ministerio-da-seguranca/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-04/cne-vota-nesta-terca-diretrizes-para-reorganizar-o-calendario-escolar
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https://oglobo.globo.com/economia/em-meio-pandemia-do-coronavirus-apple-lanca-servicos-de-streaming-em-52-paises-24394918
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