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Economia

Sindicatos
Centrais querem taxar grandes fortunas (leia)

Indústria
Skaf defende reabertura ‘serena e gradual’ a 
partir do dia 22 (leia)

Socorro a estados e municípios
Câmara aprova projeto que repõe perdas com 
ICMS e ISS (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,49%; dólar bate R$ 5,18 (leia)

Cide
Governo avalia mexer no imposto (leia)

CPF
Fisco libera inscrição por e-mail (leia)

Rombo fiscal
Governo já prevê disparada em 2021 (leia)

Cortes de jornada e 
salários atingem 1 milhão

Até quando?
A disputa entre os dois campos político-
sanitários na guerra da Covid-19 está bem 
definida, com lados nítidos e cada personagem 
no seu quadrado. Neste assunto o centrismo 
não se criou. Ainda. Daqui a pouco vai ver ele 
aparece.

É sintomático que ninguém se arrisque a abrir a 
batalha final. Nem o governador de São Paulo 
cumpriu a promessa de ir com tudo para cima 
de quem desrespeitasse as medidas 
coercitivas, nem o presidente demitiu o 
ministro da Saúde, nem este pediu demissão.

As torcidas gritam enlouquecidas na 
arquibancada das redes sociais, mas em campo 
os principais jogadores tocam de lado, apesar 
de uma ou outra entrada mais dura. Já saíram 
alguns cartões amarelos. O vermelho? Está 
bem guardado.

Talvez porque, no bottom line, ninguém tenha 
100% de certeza sobre o desenvolvimento da 
versão local da pandemia. Ou quando vai ser 
possível voltar a girar para valer a roda da 
economia. Ou como fazer isso para não ter um 
repique do SARS-CoV-2.

Enquanto isso, os times tocam a bola. Até 
quando?
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Saúde mental
Impactos vão durar até o pós-crise (leia)

Yuval Noah Harari
Humanidade carece de lideranças (leia)

Alimentos
Dicas para evitar desperdícios (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Adiada votação do 'Orçamento de guerra' (leia)

• Governo lança projeto 'Brasil Acolhedor' (leia)

• Bolsonaro veta geolocalização (leia)

• Não temos como votar reforma, diz Maia (leia)

Corporativo

• Carrefour Brasil mais que triplica e-
commerce no último mês (leia)

• Itaú detalha doação de R$ 1 bi (leia)

• BR Distribuidora nota melhora na 
demanda por etanol e gasolina (leia)

• Amazon abre 75 mil vagas nos EUA (leia)

• Executivos têm medo de perder o 
emprego, mostra pesquisa (leia)

• Smart Fit: aulas para 8 milhões (leia)

1.328 óbitos

Testes: fugindo 
dos extremos

É mais do que necessário o esforço do 
Brasil para conseguir mais testes contra o 
coronavírus. Temos um dos menores 
índices de testes por milhão de habitantes 
entre os países com mais de 10 mil casos.

Enquanto por aqui 300 pessoas são 
testadas a cada um milhão, são mais de 23 
mil na Noruega, 22 mil na Suíça, 18 mil em 
Portugal, 17 mil na Itália, 16 mil na Áustria 
e 15 mil na Alemanha. Na Itália, o 
aumento ocorreu após a explosão de 
casos.

Para compensar a falta de testes, o 
Ministério da Saúde acompanha a 
evolução do vírus estudando o aumento 
de incidência por milhão de habitantes em 
cada estado. Foi isso que permitiu 
detectar que Amazonas, Amapá, Distrito 
Federal, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro, 
nesta ordem, estão com sistemas de 
saúde com maior sobrecarga.

Os dados, por sua vez, também enterram 
o argumento dos que defendem a 
testagem da maioria da população. A 
Coreia do Sul, tida como exemplo por 
adotar a política da testagem em massa, 
na verdade tem uma média de 10 mil por 
milhão de pessoas. Resumindo: nem tanto 
ao céu nem tanto à Terra.
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• Crise deve levar à falência 10% dos hotéis e 
30% dos restaurantes (leia)

• Produtos de Páscoa ficarão nos pontos de 
venda até o dia 30 (leia)

• Um terço dos brasileiros pretende comprar 
roupas e calçados durante pandemia (leia)

• Fecomércio-SP: recuo de até R$ 138 bi (leia)

• Estudo: velocidade da internet cai (leia)

Redes Sociais

• Trump não vai demitir conselheiro 
Anthony Fauci, diz Casa Branca (leia)

• Regras de isolamento na Suécia 
são colocadas em perspectiva (leia)

• França estende medidas até maio (leia)

• Buenos Aires torna uso de máscara 
obrigatório e define multa (leia)

• Nº de mortos no Irã passa de 4,5 mil (leia)

Nas contas do governo, mais de 1 milhão de trabalhadores já 
tiveram salários e jornadas reduzidos ou contratos suspensos em 
razão da crise. Essa flexibilização que preservou empregos está 
dentro do que prevê a medida provisória 936. O secretário especial 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, 
detalhou hoje parte desse balanço e informou que amanhã ou na 
quarta-feira um site dará transparência aos números. Bianco avaliou 
como positiva a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, 
que considerou legais e com efeito imediato os acordos individuais 
fechados com base na MP. Conforme o secretário, patrões e 
empregados contam com segurança jurídica plena (assista).

Saúde_Ciência

• 70 vacinas estão em desenvolvimento (leia)

• Cientistas reforçam que isolamento é melhor 
remédio no momento (leia)

• CFM vai se posicionar sobre cloroquina (leia)

• OMS: Covid-19 é 10x mais letal que H1N1 (leia)

• 'Curados' na Coreia Sul têm sintomas (leia)

• Anvisa passa a controlar exportação de 
cloroquina e hidroxicloroquina (leia)

• Luvas descartáveis podem dar sensação 
enganosa de segurança (leia)

• SP vacina 100% dos idosos contra a gripe (leia)
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17h (13/04) - Isolamento social

12h (13/04) - Mortes no Brasil

Aumento de 6% nos casos e de 9% nos óbitos
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