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Pandemiamata comonunca,
eBolsonaro fala em ‘mimimi’
Médiamóvel demortes volta a bater recorde; Brasil passa EUA emnovos óbitos pormilhão de pessoas

Acumulandomarcasnegati-
vas, oBrasil passapelopior
momento da pandemia do
coronavírus,masJairBolso-
naro voltou a criticar o iso-
lamentosocialeminimizou
acrise. “Chegadefrescurae
demimimi.Vãoficarchoran-
do até quando?”, afirmou.

O país registrou ontem
1.786mortes, segundomai-
ornúmeroem24horas,eal-
cançouosextorecordecon-
secutivo na média móvel,
com 1.361. É o43ºdia segui-
docommaisde1.000vítimas
nesseíndice,deacordocom
oconsórcio de imprensa.

O número de novos óbi-
tosporCovid-19superouna
quarta-feira (3) o dos Esta-
dos Unidos, considerando
aproporçãodehabitantes.
A média móvel brasilei-

ra chegoua6,3novos regis-
tros de óbitos por milhão;
já aamericanaficouem5,5.

A tendência é que a dife-
rençaaumente,poisnosEUA
asmortesestãoemqueda,e
oprocessodevacinaçãose-
gueemritmobemmaisace-
lerado,com23,8%decober-
turaante3,6%.Atéontem,o
vírusmatou261.188brasilei-
roseinfectou 10,79milhões.

Segundo Bolsonaro, ao
menos40milhõesdedoses
chegarão até o fimde abril.
“Estamos fazendo o que é
certo”, declarou. SaúdeB1

Trecho que liga
ferrovia Norte-Sul
a SP é inaugurado
A concessionária Rumo
inaugurouontemotrecho
de 172kmdaferroviaNor-
te-SulquepassaaligarSão
Simão(GO)aEstrelaD’O-
este(SP).Aconexãocoma
malhapaulistafacilitaráo
escoamentodegrãospara
o porto de Santos e dimi-
nuirá custos. MercadoA30

LauraMattos
Levar ou não para
escola? Não julgue
Paiscomopiniõesdiferen-
tessobreaulaspresenciais
julgamunsaosoutros, fa-
zemacusaçõesdetodasas
ordens.Equemsãoasvíti-
masdofogocruzado?Cri-
ançaseadolescentes,que
jásofremosuficientecom
apandemiaedeveriamser
poupados. CotidianoB6

Bolsonaro segue a rota de
Dilma pré-impeachment
Jair Bolsonaro está fazen-
do oBrasil reviver o insóli-
tocenáriodeforteacelera-
çãoda inflação comqueda
da atividade econômica. A
combinação,chamada“es-
tagflação”, marcou os me-
sesqueprecederamoimpe-
achmentdeDilmaRousseff,
a partir demaiode 2016.

SobBolsonaro,apesarde
a economia ter encolhido
4,1% em 2020 e caminhar
paraumapossívelestagna-
ção neste primeiro semes-
tre, a inflação deve atingir
7%emmeadosdoano.Ra-
ramenteissoacontece,pois
atividadedeprimidatende
asegurarpreços. MercadoA13

Cármen pediu por
não soltura de
Lula, disse Deltan
Então presidente do STF,
Cármen Lúcia teria pedi-
do a Raul Jungmann, mi-
nistrodaSegurança,para
aPFnãosoltaroex-presi-
dente Lula em 2018, disse
DeltanDallagnolemdiálo-
gocomprocuradores.Cár-
men não comentou até o
fimdesta edição. Poder A7

BNDES deu R$ 20
mi para firma de
hidroxicloroquina
Maiorfabricantedehidro-
xicloroquina,aApsenFar-
macêutica assinou dois
contratosdeempréstimo
comoBNDESem2020,em
R$ 153 milhões. Do 1º, o
bancodesembolsouR$20
milhões em março, que,
diz, não sãoparamedica-
mento existente. SaúdeB5

Falta de doses
atrasou vacinação
de 400mil pessoas
Aparalisaçãonadistribu-
içãodefármacoscontraa
Covid-19nasemanapassa-
da gerouum impacto sig-
nificativo na imunização
do Brasil. A pausa provo-
cou um atraso na vacina-
çãodequase400mil pes-
soas, incluindo primeira
e segundadoses. SaúdeB4

Presidente vê sua
popularidade
digital encolher
JairBolsonaroperdeunes-
te ano parte de sua base
nas redes sociais e ainda
viu a aproximação do ex-
presidente Lula (PT) no
ranking de popularidade
digital da consultoriaQa-
est. De0 a 100, ele caiu da
casados80para60pontos;
opetistatem55,9. PoderA4

Presidente violou regras
do Facebook para Covid,
mas não foi punido B5

Município no PR recorre
a equipamentos de
zoológico contra vírus B2

Hospital paulistano
transfere infectados
paramaternidade B2

Guia B16 e B17
Roteiro aberto
e virtual pela capital
desvenda a vida e
a obra demulheres

Sepultadores trabalhamemcovas abertasno cemitériodeVilaFormosa, na capital paulista

Esporte B8
Sobre jogos na crise,
presidente santista
afirma que ‘dói, mas
precisamos parar’

Ilustrada B10
Livro lançado
na França aborda
trajetória de Oscar
Niemeyer no país

Análise Felipe Nunes
Quadromostra batalha de
2022 longe de definição A5

PEC Emergencial passa pelo
Senado e vai para a Câmara A16

Chinamira EUA
e economia para
o pós-pandemia
O ajuste da economia na
realidadepós-pandêmica
eodesafiogeopolíticoco-
locadopelosEstadosUni-
dos estão no centro das
atençõesdoLianghui,mai-
or evento legislativo anu-
aldaChina,quecomeçou
ontememPequimeconti-
nuaatéodia 11. MundoA10

Silvio Almeida
Governo não flerta coma
morte; ele a beija à força A7

PIB teve estimativa
de alta de 2,5% a
queda de até 6,6%
Em2020,asincertezaseco-
nômicastrazidaspelapan-
demia provocaram revi-
sões bruscas nas proje-
ções para o desempenho
doPIB.EstimativasdoFo-
cusforamdecrescimento
de 2,5%, no início do ano,
atédeumaquedade6,6%,
em junho. MercadoA14

Itaú demite 50
funcionários que
pediram auxílio
MercadoA22

Grupo de investigação
quemirava Flávio e
Carlos é dissolvido A7

EUA
Brasil

mar.
2020

set. mar.
2021

6,3

5,5

Fonte: Our World in Data e
consórcio de veículos de imprensa

Médiamóvel de novas
mortes pormilhão
de habitantes

Vacinação no Brasil 1ª dose

7,7 milhões de doses

São Paulo 2,3 mi

Minas Gerais 605,2 mil

Rio de Janeiro 575,3 mil

> 1mi

0

> 100

0

36,2 doses a cada mil habitantes

Amazonas 65,8

São Paulo 49,2

Distrito Federal 49

Números da pandemia
CASOS ÓBITOS

Total 10,8 mi 261,2 mil
ontem* 57,5 mil 1.361
variação** 28,9% 32,1%

Brasil

Estável

Dados das 20h de 04.mar *Média móvel
de 7 dias **Em relação a 14 dias
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