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Economia

3º setor
ONGs e fundações se destacam na crise (leia)

Petróleo
Opep debate maior corte na produção já feito (leia)

EUA
700 mil vagas de emprego fechadas em março (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 3,76% (leia); dólar vai a R$ 5,32 (leia)

Siderurgia
Companhias de aço ajustam produção (leia)

Abastecimento
Ceasas seguem normais, diz Conab (leia)

sdsdm xxx mil publicações , alcsdsd xxx
milhões de perfis. A sdsdsd apsdsdo

sdsdsd, cosdsdsd

FMI e OMS afastam o falso dilema

A política e os amigos
Todas as pesquisas mostram alguma corrosão da 
imagem do presidente da República, mas na 
margem. O público mais fiel continua firme.

Mostram também que os governadores estão em 
alta. Isso é consistente com a preocupação central 
das pessoas neste momento: a saúde.

O risco imediato para o governo federal não está 
na popularidade, mas numa certa propensão ao 
isolamento político.

Alimentar permanentemente a base numa guerra 
eterna contra os inimigos, reais ou virtuais, junta 
gente, mas também ajuda a formar uma frente 
anti.

Até semanas atrás eram impensáveis gestos 
mútuos de respeito entre João Doria e Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Houve alguma reação agora quando aconteceu, 
mas nada perto do que seria se tivesse acontecido 
antes da pandemia da Covid-19.

É por isso que convém não esquecer do valioso 
conselho. Nunca rompa com seu amigo por causa 
de política.

Depois os políticos se entendem e só quem ficou 
no prejuízo foi você, que perdeu um amigo.
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Cuidados com idosos
Rotina de isolamento para um público sensível (leia)

Carro
Manutenção especial para períodos sem uso (leia)

Yoga
Sugestões para preparar o melhor espaço (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Datafolha: aprovação do Ministério da Saúde 
sobe e é mais que o dobro da de Bolsonaro (leia)

• Mandetta: 'Médico não abandona o paciente' (leia)

• Guedes rebate críticas ao governo (leia)

• Barroso admite adiar eleições para dezembro, mas 
diz que palavra final é do Congresso (leia)

• Toffoli defende isolamento e cobra governo e setor 
produtivo uma programação (leia)

• Caixa lançará na próxima semana app para 
cadastro em renda emergencial (leia)

• Governo reserva Parque Olímpico e outros 79 
imóveis para hospitais de campanha (leia)

• Câmara aprova ‘Orçamento de guerra’ (leia)

Corporativo

• Carrefour lança 'Guia do vizinho solidário' (leia)

• 'Estamos tratando nossos funcionários como heróis', 
diz CEO da Kraft Heinz (leia)

• L’Oréal e Nivea vão doar produtos a hospitais (leia)

• Ambev eleva produção de álcool em gel (leia)

• Disney adia filmes da Marvel e 'Indiana Jones 5' (leia)

• Hotéis do Rio estimam demissões (leia)

359 óbitos

Um dia de cada vez
No dia que tivemos a confirmação do maior número de 
óbitos causado pelo coronavírus (60) no Brasil também 
soubemos que a Terra já não treme como antes. E isso 
criou o paradoxo do dia nas redes sociais. De um lado essa 
expectativa pelo desenho da curva, as incertezas dos 
leitos, o suspense do demite-não-demite ministro. Do 
outro lado: a Terra parou. Parou de tremer. Tanto.

Trancafiados em nossas casas, explodindo o uso de 
datacenters - vivendo já agora como vai ser o trabalho 
remoto em 2021 - a gente leu e conversou sobre o que os 
cientistas mostraram: ficando em casa, a gente tá vendo 
como é bonito a terra respirar sem o volume circulante de 
carros.

Essa história é uma construção de todos nós. Um planeta 
frenético forjado com nossa intensidade de estilo de vida. 
Mas ele pediu um freio de arrumação . Que veio. A 
Bélgica, por exemplo, se aquietou em mais de 50%, nos 
disseram os sismólogos.

No mais, continua doendo essa miserável curva que sobe. 
E teve espaço para as benemerências como a de Neymar. 
R$ 5 milhões do boleiro vão ajudar sim. Mais boleiros, por 
favor. Menos tremor. Menos curvas. Por favor.
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• Movimento em lojas e estabelecimentos de lazer 
cai 71% no país, mostram dados do Google (leia)

• Pandemia faz preço dos alimentos subir (leia)

• Com isolamento, horário de pico muda (leia)

Redes Sociais
Hoje, 161 mil publicações mencionaram o 

coronavírus, atingindo potencialmente 491 
milhões de perfis. As redes repercutiram um 

dado curioso: sismólogos dizem que a pandemia fez 

a Terra tremer menos. Outros debates giraram 

em torno das doações anunciadas por celebridades, 

com destaque para o jogador Neymar.

• Com 117.710 casos, Espanha ultrapassa Itália e se 
torna o 2º do mundo, atrás dos EUA (leia)

• Dispara aprovação ao governo Angela Merkel (leia)

• Estado de NY bate recorde diário de mortes (leia)

• Colômbia tem 1.161 casos e 19 mortes (leia); na 
Argentina são 1.265 casos e 36 óbitos (leia)

• Google publica estatísticas de localização (leia)

Em uma iniciativa sem precedentes, o Fundo 
Monetário Internacional e a Organização 
Mundial da Saúde reafirmaram que o impasse 
entre salvar vidas e preservar empregos é “um 
falso dilema”. Kristalina Georgieva, diretora-
gerente do FMI, e Tedros Adhanom, diretor-
geral da OMS, assinaram juntos um artigo no 
jornal britânico The Telegraph (leia). O texto 
adverte que conter a pandemia é prioridade e 
que evitar sua escalada é “pré-requisito” para 
garantir às pessoas meios de sobrevivência e, 
no futuro, vê-las retornar ao trabalho. FMI e 
OMS reconhecem, porém, dificuldades em 
encontrar o ponto de equilíbrio (leia).

Percentual de crescimento segue em queda, passando de 16% 
para 14% nesta sexta-feira

Crise inédita
Kristalina Georgieva, do FMI, voltou a pedir aos países 

ricos que apoiem os mais pobres. Disse hoje que esta é 

uma crise muito pior do que a de 2008-2009.
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