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Economia
Agronegócio
Carne do Brasil amplia mercados com coronavírus
reduzindo barreiras, diz ministra (leia)

Petróleo
Países acertam corte na produção (leia)

Fed
Pacote de US$ 2,3 trilhões (leia)

Conjuntura
BID defende que BCs da América Latina 
adotem medidas não convencionais (leia)

Crédito imobiliário
Caixa anuncia liberação de R$ 43 bilhões (leia)

Inflação
IPCA varia 0,07% em março (leia)

Teles
Vale internet de R$ 15 para baixa renda (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,20%; dólar fecha a 5,091 (leia)

FMI alerta para 
a pior crise de 
todos os tempos

Redivisão internacional 
do trabalho

A pandemia da Covid-19 é um míssil no já trôpego 
equilíbrio dos fluxos econômicos planetários. 
Cresce dentro de cada país a pressão para reduzir 
dependências externas. Não é simples resolver. 
Não vai dar para cada nação ser autossuficiente em 
tudo.

Projeta-se portanto uma nova rodada de disputas 
sobre a divisão internacional do trabalho. Que 
nunca são pacíficas. Do início até a metade do 
século 20 resultaram em duas guerras mundiais. 
Não significa que vai se repetir. Mas é bom ficar de 
olho.

No bottom line, todos estão desconfortáveis por 
depender de todos. Infelizmente, não é um 
rearranjo que possa ser acertado na mesa de 
negociações antes de definir quem serão os 
vencedores e os perdedores. Ou quais serão as 
novas esferas de influência.

E isso costuma ser decidido no braço.

No nosso caso, a hegemonia política está no 
momento com quem propõe uma acomodação na 
órbita dos Estados Unidos. Considerando que o 
polo dinâmico da nossa economia é o agronegócio, 
o pessoal precisa, entre outras coisas, explicar para 
quem vamos vender nossas supersafras.
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Ansiedade
Apps muito populares e fáceis de usar (leia)

Museus
Visitas guiadas em espaços europeus (leia)

Instagram
Casa Natura oferece lives musicais (leia)

Fake news
Dicas para evitar as mentiras (leia)
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Bem-estar (em casa)

• FHC: ‘É melhor que não haja politização em 
questões técnicas’ (leia)

• Bruno Covas anuncia uso da cloroquina no 
tratamento da covid-19 (leia)

• Em live, Bolsonaro diz esperar retomada de 
atividades no país em até quatro meses (leia)

• Maia afirma que Parlamento não pode servir para 
acirrar conflitos do governo com estados (leia)

• Câmara: suspensão do cadastro negativo (leia)

• Quarentena afrouxa em todas as capitais (leia)

• Curado de coronavírus, Davi Alcolumbre se 
voluntaria em estudo sobre uso de plasma (leia)

Corporativo

• Como é o home office dos presidentes de 
grandes companhias (leia)

• 'Somos seguros', diz fundador do Zoom (leia)

• Operadoras de celular monitoram 
isolamento durante quarentena (leia)

• Startups: quase 1 mil demissões (leia)

• Vale prevê antecipar quase R$1 bi em 
pagamentos para 3 mil fornecedores (leia)

• Audiência da TV paga cresce 20% (leia)

• Grendene projeta retomada das vendas para 
daqui seis meses (leia)

• Com turismo em crise, Hotel Copacabana 
Palace fecha as portas (leia)

• Empresas do setor alimentício doam 
alimentos e promovem campanhas (leia)

941 óbitos

O desafio de mudar e 
comunicar

A atual crise chamou a atenção para o papel 
fundamental de alguns setores da sociedade 
nos momentos mais críticos.

Além do merecido reconhecimento aos 
profissionais de saúde, nos demos conta da 
relevância do setor de transporte público para 
as cidades e atividades essenciais para a 
população.

Todos os dias, chova ou faça sol, as empresas 
colocam na rua uma estrutura gigantesca para 
atender a sociedade, num feito logístico que 
passa quase despercebido.

No caso do setor de ônibus, estão envolvidos 
ali milhares de profissionais – empresários, 
rodoviários e funcionários de apoio -, que não 
podem parar e também põem sua saúde em 
risco neste momento.

O setor foi obrigado a se adaptar com rapidez 
às novas condições e enfrenta o desafio de 
comunicar à sociedade suas ações e também 
as dificuldades pelas quais passa.

Foi muitas vezes criticado por questões que 
deveriam ser responsabilidade do poder 
público, mas mantém diariamente seu esforço 
para informar e cumprir seu papel social.
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• 'Caixinha' para restaurantes no Uber Eats (leia)

• Outback dá brinde e sugere playlist para entregas 
na crise: 'É preciso inovar', diz CEO (leia)

• Há queda da receita no pré-pago e pós tem 
dificuldades, diz vice-presidente da Claro (leia)

Redes Sociais

• Premiê Boris Johnson deixa UTI (leia)

• NY: internações caem; mortes sobem (leia)

• Isolamento evitou escalada na Índia (leia)

• Espanha estende estado de emergência (leia)

• Itália tem aumento no nº de mortes (leia)

As reuniões de primavera do Fundo Monetário 
Internacional e do Banco Mundial começaram 
hoje. Pela primeira vez, com debates virtuais. A 
pandemia foi assunto recorrente e alvo de 
discursos diretos. A diretora do FMI, Kristalina
Georgieva, por exemplo, não poupou a plateia. 
Disse que esta é uma crise “como nenhuma 
outra”, que está desencadeando a maior 
recessão desde a Grande Depressão de 1929.

Outro recorde
O Brasil registrou, 
pelo terceiro dia 
seguido, novo 
recorde em 24h de 
mortes provocadas 
pelo coronavírus: 
141. O número de 
casos também subiu: 
1.930 confirmações. 
A maior parte das 
notificações do 
Ministério da Saúde 
está em São Paulo, 
com 7.480 casos 
confirmados e 496 
mortes (leia).

Saúde_Ciência

• Casos sem sintomas, leves e graves: entenda as 
diferenças na evolução da covid-19 (leia)

• Pfizer diz que estudos são promissores (leia)

• Patentes relativas ao combate à covid-19 serão 
priorizadas pelo Inpi (leia)

• O que apontam os estudos com cloroquina e 
outros possíveis remédios (leia)

• Cloroquina pode ser prejudicial para pacientes 
com Covid-19, afirmam especialistas (leia)

• IA acerta maioria dos casos de covid-19 (leia)
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11h (09/04) - Jair Bolsonaro

1° 2°

19h (08/04) - Pós-quarentena

O discurso de Kristalina 
está disponível em 
texto e vídeo aqui

A partir de 17h (09/04) - Casos

3°
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