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Economia
Campos Neto
Presidente do BC diz que a economia 
começará a melhorar a partir do 4º tri (leia)

Aeroportos
Concessionárias pedem revisão de contratos 
devido a perdas com coronavírus (leia)

Pós-pandemia
Fiesp elabora guia para retomada (leia)

Socorro a elétricas
Conta de luz pode subir 20%, diz Abrace (leia)

Guerra prolongada
Esquenta o debate sobre a volta ao trabalho. 
Se fôssemos um país menos conflituoso na 
política, talvez pudéssemos fazê-lo 
organizadamente. Mas paciência. O ótimo é 
inimigo do bom. Que cada estado, município 
etc programe sua volta para acelerar a 
retomada da atividade e ao mesmo tempo 
minimizar os riscos à saúde.

Aliás, melhor que escrever “a” volta seria 
aceitar que serão algumas voltas. Ninguém 
sabe ainda direito quanto tempo dura a 
imunização, muito menos quanto vai 
demorar a vacina. É possível, provável, que as 
autoridades tenham de administrar rebotes 
mesmo depois da primeira volta. E não dá 
para afirmar que serão localizados.

Por isso, é razoável trabalhar com um cenário 
de guerra política prolongada entre os atuais 
protagonistas engalfinhados no ringue. 
Dependendo, o conflito pode arrastar-se até 
perto de 2022. Também por isso, um 
presidente candidato à reeleição seria o 
maior interessado na paz política, para 
machucar menos a economia.

Vai entender.
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Com as crianças
Atividades lúdicas com objetos do dia a dia 
ajudam a passar o tempo (leia/assista)

Exercícios físicos
Melhor hora do dia depende de você (leia)

Videochamadas
Reuniões online podem ser mais cansativas 
do que encontros presenciais (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Em live, Bolsonaro volta a defender a 
reabertura do comércio (leia) (assista)

• Datafolha: 79% defendem punição por 
violação de quarentena (leia)

• Carreatas pró-governo e contra isolamento 
acontecem em SP (leia) e no RJ (leia)

• Adiamento do Enem: Weintraub diz que 
haverá recurso (leia)

• PGR: soltura massiva de presos pode 
potencializar disseminação do vírus (leia)

• Arquivado pedido de afastamento do 
presidente da OAB (leia)

• Elopar anuncia doação de R$ 20 milhões 
para Fiocruz (leia)

• Dicas para ser um líder melhor nesses 
novos tempos (leia)

• iFood, Rappi e 99Food: aumento no nº 
de entregadores cadastrados (leia)
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One world,
but different

O mundo parou hoje para assistir a maior 
live da quarentena desde então. O One 
World - Together At Home - é um festival 
online da ONG Global Citizen, com apoio da 
OMS e curadoria de Lady Gaga, 
transmitido por canais de TV, internet e por 
plataformas de streaming no mundo todo.

#TogetherAtHome foi o tema mais falado 
de hoje no Twitter no planeta. O festival 
reúne três tendências importantes para o 
futuro pós quarenta: a empatia, a 
ressignificação dos canais de comunicação 
e o conteúdo em alta. Explico: além de ter 
levado música para a casa das pessoas em 
isolamento social, a ONG também 
arrecadou fundos para combater a COVID-
19, tudo em tempo real.

Se antes as lives e streamings eram motivo 
de medo de exposição, no último mês, 
foram alguns dos formatos que mais 
tiveram destaque. No Google Trends o 
termo live chegou ao seu pico de 
popularidade.

O que esperar do futuro da comunicação?
Dentro de nossas casas, procuramos 
marcas que tragam empatia, com 
conteúdos úteis, regados de aconchego, 
entretenimento ou ensinamento. Seja por 
meio de lives, vídeos, social media, 
webinars, notícias ou creators. Nesta 
“pandemia de conteúdo” sairá na frente 
quem souber fazer uso correto destes 
formatos e oferecer relevância e 
proximidade com sua audiência.

Lady Gaga, como monster da comunicação, 
já percebeu que mesmo sendo um mundo, 
ele anda diferente e rápido demais.

Estamos em um momento nunca visto: de 
frenesi, medo e insegurança. Então, uma 
dica: faça uma comunicação inspiradora.
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• Dia das Mães: os efeitos da quarentena 
estendida em SP (leia)

• 'Crise acelerou transição do varejo físico para 
o eletrônico', diz presidente da Loggi (leia)

Redes Sociais

• Itália (leia) e estado de NY (leia) registram 
quedas no nº de mortes diárias por covid-19

• Hubei: classificada como de 'baixo risco' (leia)

• Hokkaido, no Japão: de história de sucesso à 
segunda onda de contágio (leia)

• Apesar de queda diária, mortes na Espanha 
por covid-19 já passam de 20 mil (leia)

• Portugal diz que atingiu auge da crise (leia)

• Espanha vai estender confinamento (leia)

• Homenagens colorem monumentos (leia)

No dia em que o país registrou um 
novo salto diário acima de 200 
mortes por covid-19, a situação nos 
estados voltou a ganhar relevância. 
Especialmente naqueles onde o 
enfrentamento à doença tem sido 
mais agudo. Em Manaus, foi aberta 
a contratação temporária para 
profissionais de saúde (leia) e 
inaugurado um hospital de 
retaguarda (leia). No Ceará, o 
governador Camilo Santana 
informou (leia) que as medidas 
adotadas serão prorrogadas.

Saúde_Ciência

• Coronavírus pode já ter matado entre 3,8 mil 
e 15,6 mil no Brasil, diz estudo (leia)

• Remédio contra covid-19 pode estar pronto 
em maio, diz Marcos Pontes (leia)

• Para proteger familiares, profissionais de 
saúde de SP vão para hotéis (leia)
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18h (17/04) e 16h (18/04) - Mortes por 
coronavírus no Brasil e no mundo
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Videoconferência do G20
O ministro da Saúde, Nelson Teich, participará amanhã pela 

manhã de uma videoconferência com representantes do 

setor convocada pelos países do G20 (assista).

Números e realidade nos estados
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