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

Falta de doses
atrasou vacinação
de 400 mil pessoas

R$ 5,00

Pandemia mata como nunca,
e Bolsonaro fala em ‘mimimi’
Média móvel de mortes volta a bater recorde; Brasil passa EUA em novos óbitos por milhão de pessoas
Acumulando marcas negativas, o Brasil passa pelo pior
momento da pandemia do
coronavírus, mas Jair Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social e minimizou
a crise. “Chega de frescura e
demimimi.Vãoﬁcarchorando até quando?”, aﬁrmou.

O país registrou ontem
1.786 mortes, segundo maior número em 24 horas, e alcançou o sexto recorde consecutivo na média móvel,
com 1.361. É o 43º dia seguidocommaisde1.000vítimas
nesse índice, de acordo com
o consórcio de imprensa.

O número de novos óbitos por Covid-19 superou na
quarta-feira (3) o dos Estados Unidos, considerando
a proporção de habitantes.
A média móvel brasileira chegou a 6,3 novos registros de óbitos por milhão;
já a americana ﬁcou em 5,5.

Karime Xavier/Folhapress

A paralisação na distribuição de fármacos contra a
Covid-19nasemanapassada gerou um impacto signiﬁcativo na imunização
do Brasil. A pausa provocou um atraso na vacinação de quase 400 mil pessoas, incluindo primeira
e segunda doses. Saúde B4

Maiorfabricantedehidroxicloroquina, a Apsen Farmacêutica assinou dois
contratos de empréstimo
comoBNDESem2020,em
R$ 153 milhões. Do 1º, o
banco desembolsou R$ 20
milhões em março, que,
diz, não são para medicamento existente. Saúde B5

Paiscomopiniõesdiferentessobre aulaspresenciais
julgam uns aos outros, fazem acusações de todas as
ordens. E quem são as vítimas do fogo cruzado? Crianças e adolescentes, que
já sofrem o suﬁciente com
apandemiaedeveriamser
poupados. Cotidiano B6

PIB teve estimativa
de alta de 2,5% a
queda de até 6,6%

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

Sepultadores trabalham em covas abertas no cemitério de Vila Formosa, na capital paulista

Vacinação no Brasil
São Paulo

Números da pandemia

1ª dose

7,7 milhões de doses
2,3 mi

36,2 doses a cada mil habitantes
Amazonas
65,8

Minas Gerais

605,2 mil

São Paulo

Rio de Janeiro
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Distrito Federal

49,2
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ontem* 57,5 mil
variação** 28,9%

1.361
32,1%

Total

49

AUDIÊNCIA/MÊS
PÁGINAS VISTAS
172.560.110
VISITANTES ÚNICOS 31.591.591

9 771414 572063

33574

Grupo de investigação
que mirava Flávio e
Carlos é dissolvido A7

Sob Bolsonaro, apesar de
a economia ter encolhido
4,1% em 2020 e caminhar
para uma possível estagnação neste primeiro semestre, a inﬂação deve atingir
7% em meados do ano. Raramente isso acontece, pois
atividade deprimida tende
asegurarpreços. Mercado A13

A16

Município no PR recorre
a equipamentos de
zoológico contra vírus B2
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Análise Felipe Nunes
Quadro mostra batalha de
2022 longe de deﬁnição A5

Então presidente do STF,
Cármen Lúcia teria pedido a Raul Jungmann, ministro da Segurança, para
a PF não soltar o ex-presidente Lula em 2018, disse
DeltanDallagnolemdiálogocomprocuradores.Cármen não comentou até o
ﬁm desta edição. Poder A7

PEC Emergencial passa pelo
Senado e vai para a Câmara

Hospital paulistano
transfere infectados
para maternidade B2

Sobre texto que facilita as
compras de imunizantes.

Cármen pediu por
não soltura de
Lula, disse Deltan

Jair Bolsonaro está fazendo o Brasil reviver o insólito cenário de forte aceleração da inﬂação com queda
da atividade econômica. A
combinação, chamada “estagﬂação”, marcou os mesesqueprecederamoimpeachmentdeDilmaRousseff,
a partir de maio de 2016.

Levar ou não para
escola? Não julgue

Reforço vacinal

Presidente vê sua
popularidade
digital encolher

Segundo Bolsonaro, ao
menos 40 milhões de doses
chegarão até o ﬁm de abril.
“Estamos fazendo o que é
certo”, declarou. Saúde B1

Bolsonaro segue a rota de
Dilma pré-impeachment

Laura Mattos

Acerca de piora da pandemiaefasevermelhaemSP.

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

JairBolsonaroperdeuneste ano parte de sua base
nas redes sociais e ainda
viu a aproximação do expresidente Lula (PT) no
ranking de popularidade
digital da consultoria Qaest. De 0 a 100, ele caiu da
casados80para60pontos;
opetistatem55,9. Poder A4

BNDES deu R$ 20
mi para ﬁrma de
hidroxicloroquina

EDITORIAIS A2
Curva da morte

A tendência é que a diferençaaumente,poisnosEUA
as mortes estão em queda, e
o processo de vacinação segue em ritmo bem mais acelerado, com 23,8% de cobertura ante 3,6%. Até ontem, o
vírus matou 261.188 brasileiros e infectou 10,79 milhões.
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Dados das 20h de 04.mar *Média móvel
de 7 dias **Em relação a 14 dias

Trecho que liga
ferrovia Norte-Sul
a SP é inaugurado

Em2020,asincertezaseconômicastrazidaspelapandemia provocaram revisões bruscas nas projeções para o desempenho
do PIB. Estimativas do Focus foram de crescimento
de 2,5%, no início do ano,
até de uma queda de 6,6%,
em junho. Mercado A14

A concessionária Rumo
inaugurouontemo trecho
de 172 km da ferrovia Norte-Sulque passaa ligarSão
Simão (GO) a Estrela D’Oeste (SP).Aconexãocoma
malha paulista facilitará o
escoamento de grãos para
o porto de Santos e diminuirá custos. Mercado A30

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

Itaú demite 50
funcionários que
pediram auxílio

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

China mira EUA
e economia para
o pós-pandemia

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

Mercado A22

O ajuste da economia na
realidade pós-pandêmica
e o desaﬁo geopolítico colocado pelos Estados Unidos estão no centro das
atençõesdoLianghui,maior evento legislativo anual da China, que começou
ontem em Pequim e continua até o dia 11. Mundo A10

