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Economia
Gás
Escassez faz brasileiro 'caçar' botijão e gera 
recordes em app (leia)

Trabalho 1
CNI lança calculadora para auxiliar em 
acordos de redução de jornada e salário (leia)

Trabalho 2
Acordos de suspensão de contrato e corte de 
salários passam de 2 milhões, diz AGU (leia)

Abastecimento
Conab reafirma que não há indícios de 
irregularidade ou problemas de fluxo (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,29%; dólar vai a R$ 5,256 (leia)

Banco Mundial
Sem ajuda, 5,7 milhões podem cair na 
pobreza extrema no Brasil (leia)

Secretário do Tesouro
Há um 'colchão de liquidez' (leia)

Nelson Teich assume 
o Ministério da Saúde

Relações federativas
O governo precisa cuidar para a resistência 
dele ao pacote de ajuda a estados e 
municípios não parecer um “quanto pior, 
melhor”. O Planalto, segundo essa versão 
maldosa, quer tirar o oxigênio dos 
governadores e prefeitos para forçá-los a 
afrouxar o isolamento horizontal.

Pode não ser o fato, mas na política 
prevalece a versão. E a situação do governo 
no Congresso merece cuidados. Se vier uma 
convergência decisiva entre governadores e 
Legislativo, algo sempre difícil mas possível, 
o Planalto pode ficar na situação de ver seus 
vetos ao afrouxamento fiscal derrubados 
pelas duas Casas.

O novo ministro da Saúde entrou em cena 
com um discurso de equilíbrio e busca de 
ações baseadas em dados. O desafio: em 
meio à tempestade, será preciso decidir 
antes de ter os dados completos que 
permitam decisões 100% seguras. Outro 
desafio: ver suas diretrizes seguidas pelos 
estados.

Em resumo: a chave política está nas 
relações federativas. Que andam meio 
desarrumadas.
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Sociedade
'Confinamento não é distopia', diz 
escritora Margaret Atwood (leia)

Home office
Por que trabalhar em casa pode ser mais 
cansativo e os motivos disso (leia)

Acessibilidade
Informações em libras sobre o vírus (leia)
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Bem-estar (em casa)

• 'Maia tem de me respeitar como chefe 
do Executivo', diz Bolsonaro (leia)

• Maia e Alcolumbre: “saída de Mandetta não 
é positiva” (leia)

• Câmara amplia lista de beneficiários do 
auxílio emergencial de R$ 600 (leia)

• Luís Roberto Barroso é eleito o próximo 
presidente do TSE (leia)

Corporativo

• Bezos quer testar todos da Amazon (leia)

• Facebook avisará quem interagiu com 
informações falsas sobre covid-19 (leia)

• Uber Eats e Cufa recolhem doações para 
moradores de favelas (leia)

• iFood passa a aceitar pagamento com 
vale-refeição e alimentação Sodexo (leia)

• Haverá uma recessão com impacto fiscal 
muito profundo, diz Rial (leia)

1.924 óbitos

Chegamos no
temido pico?

No Twitter, 19 horas. Abri a aba explorar do 
microblog e lá estavam 3 hashtags 
contando a história do dia. No topo, 
#FicaEmCasa patrocinada pela OMS. 
Fixada. O Twitter vende esse espaço nobre 
e quem paga - caro - fica ali por 24 horas. 
Alcança milhões de pessoas. A propaganda 
da OMS “assistiu” o frenesi que vinha logo 
abaixo. Uma bomba no dia com 
impressionantes 460 mil menções: 
#Mandetta. Ilustrava a tag matéria do 
britânico The Guardian. A sagrada tríade 
digital se completava com 
#ForaBolsonaro.

A comunicação digital fez seu papel 
mostrando que o jogo político da Covid-19 
alcançou hoje seu pico antes do vírus. O 
presidente Bolsonaro encontrou um 
adversário midiático do mesmo porte. O 
post de Mandetta sobre sua demissão 
bateu, em curtidas, o post recordista do 
presidente. Foram 127 mil (em meia hora) 
contra 127,2 mil do presidente desde abril.

Na briga dessas curtidas a gente tem 
dúvida sobre quem é mesmo o perdedor 
disso tudo. Não custa lembrar: muita gente 
quis hoje ser apenas a tag da OMS. Fixada 
no topo. Onipresente.

Olhando o mundo brasileiro em polvorosa 
por conta do que ela estava ali 
defendendo: #FicaEmCasa.
Na quarentena, 19 horas.

RIZZO MIRANDA
Diretora – Digital & Inovação da FSB Comunicação
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• 'Guru' lista as marcas que devem se beneficiar 
assim que o isolamento acabar nos EUA (leia)

• Justiça do PR suspende por 90 dias pagamento 
de aluguel de lojistas de shopping (leia)

• Empresas privadas de saneamento têm 
inadimplência e preveem receita menor (leia)

• Venda de produto de higiene e beleza cai (leia)

• Hambúrguer por WhatsApp eleva vendas (leia)

Redes Sociais

• Reino Unido prorroga isolamento (leia)

• Japão amplia estado de emergência (leia)

• Chefe da ONU pede maior proteção para 
crianças atingidas pela crise (leia)

• Trump quer retomada da economia dos 
EUA em três etapas (leia)

O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o oncologista 
Nelson Teich como novo ministro da Saúde. No Palácio do 
Planalto, ao lado do novo auxiliar, Bolsonaro reforçou que o 
combate à pandemia não pode ignorar a recuperação 
econômica e a preservação de empregos. Teich afirmou 
que não haverá uma definição ‘brusca ou radical’ sobre o 
isolamento social. Disse que saúde e economia ‘não 
competem entre si’ e completou: ‘Existe um alinhamento 
completo aqui, entre mim e o presidente, e todo o grupo 
do ministério’ (leia) (leia) (leia)

Saúde_Ciência

• Telemedicina durante pandemia vira lei (leia)

• Nível alto de açúcar no sangue pode aumentar 
a multiplicação de vírus respiratórios (leia)

• Máscara com função bactericida e antiviral é 
fabricada no Brasil (leia)

• Anvisa proíbe venda de Annita, remédio 
secreto de Pontes, sem receita especial (leia)

• Pesquisadores criam válvula para 
compartilhamento de respiradores (leia)
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10h (16/04) - Especulações sobre futuros 
ministros da Saúde

17h (16/04) - Troca do ministro da Saúde

Quem é
Veja.com

Exame.com

O Globo on-line

Estadão on-line

Folha.com

Crusoé

Poder360

BBC Brasil

1° 2°

O que falou
No Planalto

Live do presidente

SBT

Band

https://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN21Y33Y-OBRIN
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/cni-lanca-calculadora-para-auxiliar-em-acordos-de-reducao-de-jornada-e-salario/
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/04/16/acordos-de-suspensao-de-contrato-e-corte-de-salarios-ja-passam-de-2-milhoes-diz-agu.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/conab-reafirma-que-nao-ha-indicios-de-desabastecimento-no-pais
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/04/16/fechamento-bolsa-dolar.htm
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/16/sem-ajuda-57-milhoes-podem-cair-na-pobreza-extrema-no-brasil-diz-banco-mundial.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,depois-de-alerta-mansueto-diz-que-tesouro-esta-numa-situacao-confortavel,70003273721
https://www.fsb.com.br/
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2020/04/lockdowns-nao-sao-distopia-diz-margaret-atwood.html
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/16/6-motivos-que-deixam-o-home-office-mais-cansativo-que-o-trabalho-presencial.htm
https://saude.abril.com.br/medicina/site-libras-informacoes-novo-coronavirus/
https://who.sprinklr.com/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.healthmap.org/covid-19/
https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.html?src=article-launcher
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/04/16/maia-tem-de-me-respeitar-como-chefe-do-executivo-diz-bolsonaro
https://www.poder360.com.br/congresso/saida-de-mandetta-sera-sentida-por-todos-dizem-maia-e-alcolumbre/
https://www.camara.leg.br/noticias/654762-camara-amplia-lista-de-beneficiarios-do-auxilio-emergencial-de-r-600/
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Abril/ministro-luis-roberto-barroso-e-eleito-o-proximo-presidente-do-tse
https://www.infomoney.com.br/mercados/bezos-quer-testar-todos-funcionarios-da-amazon-para-covid-19/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/16/facebook-vai-avisar-quem-interagiu-com-informacoes-falsas-sobre-o-coronavirus.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/cufa-e-uber-eats-recolhem-doacoes-para-moradores-de-favelas
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/16/ifood-passa-a-aceitar-pagamento-com-vale-refeicao-e-alimentacao-sodexo.htm
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/04/15/santander-haver-uma-recesso-com-impacto-fiscal-muito-profundo-diz-rial.ghtml
https://covid.saude.gov.br/
https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2020/04/16/here-are-29-get-out-and-go-stocks-for-the-end-of-coronavirus-quarantine/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/04/16/justica-do-pr-suspende-por-90-dias-pagamento-de-aluguel-de-lojistas-de-shopping.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/04/16/empresas-privadas-de-saneamento-tm-inadimplncia-de-25-pontos-percentuais-e-preveem-queda-de-48-da-receita.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/04/16/venda-de-produto-de-higiene-e-beleza-cai-ate-15percent.ghtml
https://revistapegn.globo.com/apoie-o-negocio-local/noticia/2020/04/coronavirus-em-meio-crise-hamburgueria-ve-suas-vendas-aumentarem.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/16/reino-unido-vai-prorrogar-medidas-de-isolamento-por-mais-tres-semanas.ghtml
https://www.poder360.com.br/internacional/japao-declara-emergencia-nacional-em-todo-o-pais-por-covid-19-dw/
https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-pede-maior-protecao-para-criancas-atingidas-pela-crise-da-covid-19/
https://oglobo.globo.com/mundo/trump-quer-retomada-da-economia-dos-eua-em-tres-etapas-sete-estados-prolongam-quarentena-contra-novo-coronavirus-24376416
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/bolsonaro-anuncia-nelson-teich-como-ministro-da-saude
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/16/novo-ministro-da-saude-diz-que-nao-havera-definicao-brusca-sobre-isolamento-social.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/16/teich-nega-mudanca-brusca-em-isolamento-e-quer-teste-em-massa.ghtml
https://www.camara.leg.br/noticias/654549-uso-da-telemedicina-durante-pandemia-e-sancionado-com-vetos-por-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/nivel-alto-de-acucar-no-sangue-pode-aumentar-a-multiplicacao-de-virus-respiratorios.shtml
https://sinteses.blogfolha.uol.com.br/2020/04/16/mascara-com-funcao-bactericida-e-antiviral-e-fabricada-no-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/04/anvisa-proibe-venda-de-annita-remedio-secreto-de-pontes-sem-receita.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/pesquisadores-criam-valvula-para-compartilhamento-de-respiradores
https://veja.abril.com.br/brasil/nelson-teich-saiba-quem-e-o-novo-ministro-da-saude-de-bolsonaro/
https://exame.abril.com.br/brasil/quem-e-nelson-teich-o-novo-ministro-da-saude-e-o-que-ele-defende/
https://oglobo.globo.com/brasil/coronavirus-saiba-que-pensa-nelson-teich-novo-ministro-da-saude-sobre-isolamento-testagem-em-massa-24376220
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,quem-e-nelson-teich-novo-ministro-da-saude-do-governo-bolsonaro,70003273471
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/favorito-para-a-saude-e-ligado-ao-bolsonarismo-mas-defende-isolamento-social.shtml
https://crusoe.com.br/diario/novo-ministro-foi-consultor-de-campanha-de-bolsonaro-e-auxiliou-gestao-de-mandetta/
https://www.poder360.com.br/governo/saiba-quem-e-nelson-teich-o-novo-ministro-da-saude/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52316229
https://www.youtube.com/watch?v=0pWnHl0YleA
https://www.youtube.com/watch?v=vNyBRsVZ0gg
https://www.youtube.com/watch?v=232LusRAzYo
https://www.youtube.com/watch?v=CXal6ijdRxQ

