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Pequenas empresas
Sebrae identifica entraves no crédito (leia)

R$ 600
31,3 milhões se cadastraram até agora (leia)

Petróleo
Acordo entre Opep e Rússia contribuirá para 
estabilizar o mercado, diz ministro (leia)

Brasil-EUA
Plano de parceria econômica avança (leia)

Reflexo da crise
Guedes diz a senadores que PIB pode recuar 
até 4% se isolamento passar de julho (leia)

Oxfam
Pandemia pode levar 500 milhões de pessoas 
à pobreza (leia)

NY faz as contas

Em vantagem
para a volta

A retração da atividade econômica na 
pandemia não se dá só por governos imporem 
a parada de atividades. Dá-se também porque 
o elemento fundamental da economia, o ser 
humano, retrai-se. Isso é sabido, e já foi dito.

Qualquer governo que queira acelerar a 
retomada precisará cuidar de refazer 
rapidamente a confiança do cidadão. Aliás duas 
confianças: a de que não perderá o ganha-pão 
e não perderá a saúde e a vida.

Esse feito depende bastante da precocidade e 
velocidade da queda da curva epidêmica. 
Enquanto ela está subindo a jato ou num platô 
lá em cima, é difícil convencer as pessoas de 
que tudo voltará a ficar bem.

Estão em vantagem para a volta a alguma 
normalidade países e governos que conseguem 
impor melhor, e precocemente, o 
congelamento da vida social por meios 
coercitivos e/ou administram populações 
cultural e politicamente mais habituadas à 
disciplina social voluntária.

Se você duvida, olhe para qualquer um dos 
gráficos de curvas logarítmicas que 
infelizmente estão na moda.
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Ao armazenar
Dicas para higienizar as compras do 
mercado ou da feira (leia)

CrossFit
Treinos rápidos e sem aparelhos (leia)

Varandas
Espaços que inspiram e unem (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Sob protestos e aplausos, Bolsonaro sai à rua, 
visita o HFA e encontra um dos filhos (leia)

• Ministra Damares Alves prevê boom de 
mulheres agredidas (leia)

• Luis Roberto Barroso, do STF, diz ser cedo 
para definir sobre adiamento de eleições (leia)

• Governo divulga obras do 1º hospital de 
campanha, em Águas Lindas (GO) (leia)

• Maia defende dar previsibilidade a estados e 
compensar queda de arrecadação (leia)

Corporativo

• Apple e Google vão criar juntos tecnologia 
de rastreamento e alerta (leia)

• Nestlé se une à Stella Artois em apoio a 
bares e restaurantes (leia)

• Dados de localização de celulares 
mostram redução no isolamento (leia)

• Iguatemi vai reduzir 50% do aluguel dos 
lojistas de março (leia)

• Cielo faz parceria com Loggi para facilitar 
entregas de pequenos comerciantes (leia)

• E-commerce da Ambev aumenta espaço 
para artesanais por causa da crise (leia)

1.056 óbitos

Moeda nos
tempos do vírus

Com gastos ascendentes para enfrentar 
a crise da covid-19, o Tesouro Nacional 
pode parar na UTI. Municípios e estados 
passam o chapéu para montar hospitais, 
comprar equipamentos e remédios. 
Prometem: para evitar mortes não 
faltará dinheiro.

Mas outro efeito colateral do vírus será a 
debilidade das contas públicas. A 
arrecadação de tributos cai como folha 
seca no outono - até 40% em alguns 
casos. Governadores correram ao 
governo federal, que emite moeda e 
títulos; ou ao Parlamento, lastreador de 
leis e orçamento.

Alguns parlamentares aceitam converter 
o prédio do Congresso em Casa da 
Moeda. Projetos jorram dinheiro, 
perdoam dívidas e abrem linhas de 
crédito a maus pagadores. Em nome da 
emergência a matemática perde a 
exatidão.

Exemplo: o Plano Mansueto estimulava o 
ajuste fiscal, mas, contaminado pela 
gastança, mudou. A Câmara dos 
Deputados acha que ele dará R$ 85 bi aos 
entes pedintes. O Ministério da 
Economia soma o mesmo projeto e 
encontra R$ 180 bi.

Seja qual for o resultado exato, a conta 
será paga pelo contribuinte.
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• Consumidor já busca renegociação de 
imóveis comprados na planta (leia)

• Estabelecimentos aderem a vouchers (leia)

• Consumo de energia caiu quase 15% nas 
últimas semanas (leia)

• Contas de telefones não poderão ser 
cortadas por falta de pagamento (leia)

Redes Sociais

• Como foi a Via Crucis no Vaticano (leia)

• França: mortes chegam a 13.197 (leia)

• Itália prorroga confinamento (leia)

• Olimpíada volta ao debate (leia)

Dados da Universidade Johns Hopkins confirmam que o 
coronavírus já matou mais de 100 mil no mundo (leia). 
Embora emblemático, esse fato dividiu atenções hoje 
com Nova York. O governador Andrew Cuomo relatou 
que o total de doentes em UTIs caiu ligeiramente. 
"Fiquem em casa porque isso funciona. Estamos 
achatando a curva ”, disse. Cuomo reforçou que as 
autoridades estão "cautelosamente otimistas" (leia).

Brasil ultrapassa os 1 mil óbitos
Na contagem do Ministério da Saúde, o número de mortes 

causadas pela covid-19 no país chegou a 1.056. A maior parte 

das notificações está em São Paulo. E Tocantins não tem, até o 

momento, nenhum óbito oficial pela doença (leia).

Saúde_Ciência

• Quem pratica exercício ao ar livre pode 
espalhar gotículas por até 20m (leia)

• O debate entre pesquisadores sobre quando 
haverá uma vacina (leia)

• FAB distribui respiradores entre Fortaleza, 
Manaus e Macapá (leia)

• Unicamp: apoio ao uso da cloroquina se 
baseia em 'evidências frágeis' (leia)

• FDA dá autorização de emergência a dois 
sistemas de purificação de sangue (leia)
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*Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e
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14h (10/04) - 100 mil mortes no mundo

1° 2°

18h (09/04) - Casos 

16h (10/04) - Mais de 1 mil mortes 
no Brasil

3°

Aumento de 10% nos casos e de 12% nos óbitos

Na Ilha de Hart, valas comuns são o 

destino de corpos sem identificação ou 
não reclamados pelas famílias (leia).
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