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Comércio internacional
OMC projeta queda expressiva este ano (leia)

Desaceleração
OCDE: principais economias recuam (leia)

FGTS
Novo saque beneficiará até 60,2 milhões (leia)

R$ 600
25 milhões já se cadastraram para receber o 
auxílio emergencial (leia)

Petrobras
Novas regras para incentivar aposentadoria (leia)

Doações
Mais de R$ 1bi para combater a pandemia (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,97%; dólar cai a R$ 5,143 (leia)

BC
Governo avalia ajuda a grandes empresas (leia)

Na TV, Bolsonaro 
fala em sair "juntos e 
mais fortes" da crise

Pouca margem para o erro
Pesquisa do Instituto Paraná mostra que neste 
momento 66,9% dos entrevistados estão 
preocupados em primeiro lugar com a saúde deles 
e famílias, e 27,2% com a própria situação 
financeira e dos familiares.

Dos que responderam, 58,9% disseram também 
que o presidente da República está mais 
preocupado com a crise econômica que com o 
coronavírus. Só 31,3% disseram que Jair Bolsonaro 
se preocupa mais com o agente causador da Covid-
19.

Eis a raiz da turbulência política da ocasião. Por 
causa dessa dissonância, diversos atores estão, 
como se diz, usando o presidente de escada para 
subir nas pesquisas. Seria antinatural se políticos 
não o fizessem. Bolsonaro também fez lá atrás e 
deu certo para ele.

E será lógico que essa tendência do humor popular 
se acentue no curto prazo, à medida que as 
estatísticas, infelizmente, trouxerem más notícias 
sobre a contabilidade das vítimas do patógeno.

A política admite bem menos margem de erro que 
as pesquisas (leia a íntegra).
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Vizinhança
Dicas que podem evitar conflitos (leia)

Saúde
5 apps para se exercitar em casa (veja)

Guia da Cozinha
Sugestões para o cardápio ideal (leia)

Solidariedade
O salto dos crowdfundings (leia)

Mundo

Brasil
RN
261

AM
804

ES
227

RJ
1938

PE
401

RS
555

SC
457

SE
36

SP
6708

PR
539

AL
37

MG
614

BA
497

MS
85

GO
158

CE
1291

DF
509

AC
54

PA
167

TO
23

PB
41

AP
107

RR
49

RO
18

PI
31

MT
90

MA
230

Dashboards globais
OMS

Universidade Johns Hopkins

HealthMap

South China Morning Post

Bem-estar (em casa)

• Ian Bremmer, da Eurasia Group: 'O presidente de 
uma nação não pode confrontar a ciência' (leia)

• Líderes da oposição avaliam que não há clima 
para impeachment (leia)

• Ministro do STF decide que Planalto não pode 
suspender isolamento social nos estados (leia)

• 'Quem comanda esse time é o presidente Jair 
Messias Bolsonaro', diz Mandetta (leia)

• 'Tudo acertado, sem problema nenhum', diz 
Bolsonaro (leia)

• TCU pede rastreamento de gastos do 
'Orçamento de guerra' (leia)

Corporativo

• ArcelorMittal investe R$ 18 milhões em 
ações de apoio à sociedade (leia)

• Delta não venderá assentos do meio (leia)

• Latam fará máscaras para colaboradores em 
centro de manutenção (leia)

• Octavio de Lazari Jr., presidente do 
Bradesco, analisa a crise (assista)

• Heineken não fará demissões em 2020 (leia)

• Indústria da moda produz máscaras (leia)

• Disney pode verificar temperatura de 
visitantes quando parques reabrirem (leia)

800 óbitos

Um pico emblemático
Observe o pico no nosso gráfico às 21 horas de 
ontem (acima). As redes já vinham espelhando 
a chegada da subida da montanha – já dizem 
os especialistas – com quase 20 horas de 
antecipação.

Não é uma boa notícia, claro. Mas era 
esperada dentro do inexorável fato científico e 
sanitário. Vamos torcer para que o gráfico das 
conversas alcance logo um platô porque assim 
estará nos “dizendo” que a situação se 
“achatou”. Outro ponto de gráficos tão 
debatido nos últimos dias.

O mais é home office e quarentena pois, com 
mais de 2 semanas nesse ritmo, não dá mesmo 
para não falar disso. Cada um reagindo de um 
jeito, mas a maioria documentando sem parar 
rotinas que misturam cada dia mais a vida 
profissional com a pessoal. O impacto da 
mudança de hábitos está sendo brutal. Mas 
ainda há um oceano de conversa digital para 
jogar na rede sobre isso.

Claro que tivemos as bolhas digitais 
impulsionando a cloroquina e a sempre 
performance onipresente do presidente Jair 
Bolsonaro que tem uma agenda sempre muito 
forte nas mídias sociais.

Mas o que marca o dia mesmo é a subida da 
montanha. Sigamos.
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• Empresas não serão obrigadas a reembolsar 
consumidores por eventos cancelados (leia)

• Supermercados e bancos de SP têm filas (leia)

• Cabify fecha parceria com Ebanx e lança serviço 
de entregas pelo app (leia)

• Uber Eats lança programa de entrega de comida 
corporativo (leia)

• Abicalçados: produção caiu 40% em março (leia)

• IBGE: serviços têm queda em fevereiro (leia)

Redes Sociais

• Diretor-geral da OMS denuncia ataques 
racistas e ameaças nas redes sociais (leia)

• Primeiro ministro Boris Johnson segue em 
UTI, mas está 'melhorando' (leia)

• Wuhan reabre depois de 76 dias (leia)

• Paraguai prorroga quarentena (leia)

• Japão recolhe chama olímpica (leia)

• Europa quer manter fronteiras fechadas (leia)

• PIB da Alemanha deverá cair 4,2% (leia)

O presidente Jair Bolsonaro falou à nação 
agora à noite e, entre outras coisas, 
solidarizou-se com as famílias que 
perderam parentes durante a pandemia. 
Disse que respeita a autonomia de estados 
e municípios, voltou a defender o uso da 
cloroquina, realçou o papel dos ministros e 
lembrou que o vírus e o desemprego são 
problemas que demandam ações 
simultâneas (leia).

Casos e óbitos em 24h batem recorde
O Brasil registrou, pelo segundo dia seguido, novos 

recordes de infecções e mortes decorrentes da 

covid-19 em 24h. Os casos passaram de 13.717 

para 15.917, e o óbitos chegaram a 133 óbitos -

ontem foram 114 (leia o balanço completo).

Saúde_Ciência

• CDC dos EUA retira orientações sobre uso de 
remédios contra malária para tratar covid-19 (leia)

• Roberto Kalil admite que tomou cloroquina (leia)

• Médica entusiasta da cloroquina já defendeu 
outras terapias sem evidências (leia)

• Estudo da Prevent Senior já curou 300 pessoas 
com cloroquina (leia)

• Fiocruz registra o exato momento da infecção do 
novo coronavírus em célula (leia)

• Novavax desenvolve possível vacina (leia)

Picos

*Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e
YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs
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A partir de 11h

Aumento de 16% nos casos, e de 20% nos óbitos

Casos e 
óbitos Quarentena

21h (07/04)

Durante o pronunciamento oficial foram registrados 

panelaços em diversas cidades do país (veja).
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