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Economia
The Economist
'A China está ganhando?' (leia)

PIB chinês
Primeira queda desde 1992 (leia)

Gastos na crise
Tesouro lança painel de monitoramento (leia)

Auxílio emergencial
13,5 milhões de CPFs regularizados (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,51%; dólar vai a R$ 5,236 (leia)

Gás de cozinha
Dificuldades em sete estados, diz ANP (leia)

Eis uma novidade
O notável nas polarizações políticas mesmo 
antes da Covid-19 era elas darem-se quase 
sempre dentro da base original do regime 
político estabelecido pelas urnas de 2018. 
Entre o bolsonarismo raiz e o bolsonarismo 
tático de quem apoiou o candidato do PSL 
para promover a troca de guarda, fosse qual 
fosse.

A crise provocada pelo SARS-Cov-2 
aprofundou esse fosso, por responsabilidade 
talvez única do presidente da República. Que 
abriu mão da receita clássica nas crises deste 
tipo: a união nacional. Tivesse ido por aí, o PT 
e a esquerda estariam pregando no deserto, 
vendo tristes os governadores progressistas 
indo aderir, ao menos momentaneamente.

Mas não. Nunca o fosso foi tão largo. Basta 
olhar 1) as críticas de tradicionais defensores 
da austeridade ao ministro da Economia, 2) a 
defesa que parte da direita faz de todo tipo 
de intervenção estatal na vida dos cidadãos, 
3) a declaração de amor do recente ministro 
da Saúde ao Sistema Único (SUS).

Tirando alguns resmungos contra a China, o 
dito centro anda indistinguível da esquerda. 
Eis uma novidade. Para os dois.
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Harvard Business Review
O incômodo que você está sentindo 
chama-se tristeza (leia)

Ensino à distância
Desafios e potenciais na quarentena (leia)

Games
YouTube terá live com 12 horas de 
gameplay em 11 jogos diferentes (leia)
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Bem-estar (em casa)

• 'É um risco que eu corro', diz Bolsonaro 
sobre reabrir comércio (leia)

• Lula: Bolsonaro lidera o Brasil 'para 
matadouro' (leia)

• Senado aprova PEC do 'Orçamento 
de Guerra', que volta à Câmara (leia)

• Uso de máscaras passa a ser obrigatório em 
BH (leia), Florianópolis (leia) e Brasília (leia)

• Davi Alcolumbre indica que MP Verde 
Amarelo poderá caducar sem votação (leia)

• STF dá aval a acordos individuais (leia)

Corporativo

• Desafios do setor telecom, segundo 
Rodrigo Abreu, CEO da Oi (leia)

• Latam: ajustes nos voos de maio (leia)

• Google identifica 10 milhões de pragas 
digitais em mensagens sobre crise (leia)

• TI, gestão de ponto etc: o mercado das 
empresas com foco no home office (leia)

• Lançamentos da Cyrela crescem 201% no 
1º trimestre, para R$ 1,64 bilhão (leia)

2.141 óbitos

Remédio contra o 
vírus na economia

Levou apenas 15 dias para que a estimativa 
do Tesouro Nacional para o déficit primário 
em 2020 subisse de R$ 400 bi para R$ 600 bi. 
Para o Secretário Mansueto Almeida, a 
prioridade agora é a saúde e não o ajuste 
fiscal.

No mundo, a receita para enfrentar a maior 
crise econômica desde 1929 tem sido a 
mesma: aumentar gastos públicos para 
salvar vidas, proteger vulneráveis e garantir 
sobrevivência de empresas e empregos. 
Diante de um cenário de retração de 3% do 
PIB global, nomeado pelo FMI de “grande 
paralisação”, a intervenção estatal é 
defendida até por economistas mais liberais.

No Brasil, onde a economia deve encolher 
5%, as medidas de socorro anunciadas 
somam mais de R$ 1,17 trilhão, 16% do PIB. 
O governo calcula que o esforço fiscal 
primário contra a pandemia é 2,5 vezes 
maior do que a média de países emergentes.

O vírus tem provocado por aqui o que o 
Banco Mundial chama de choque triplo: na 
demanda, em investimentos e na oferta. 
Com a pandemia, famílias consomem 
menos, parceiros comerciais reduzem 
compra de commodities, capital estrangeiro 
migra para portos mais seguros e produção 
desacelera.

Ninguém duvida da necessidade de ampliar 
gastos públicos diante desses desafios. 
Ainda não se sabe, porém, o custo do 
remédio para sobreviver ao presente e não 
inviabilizar o futuro.
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• Estudo aponta 'marcas transformadoras' em 
meio à crise do coronavírus (leia)

• Aéreas: reclamações saltam 323% (leia)

• Venda de biscoitos, massas e pães cresce (leia)

• Governo e Abras firmam acordo (leia)

• Intenção de Consumo das Famílias sente a 
crise e piora em abril, diz CNC (leia)

Redes Sociais

• Reino Unido anuncia força-tarefa de 
vacina contra o coronavírus (leia)

• Itália: mais 575 mortes em 24h (leia)

• China altera balanço de mortos por covid-
19 e diz que número é 40% maior (leia)

• Paraguai prorroga isolamento até 26 de 
abril (leia)

O ministro da Saúde, Nelson Teich (veja o currículo), 
tomou posse hoje indicando como uma das prioridades 
o ‘foco nas pessoas’. Segundo ele, a parceria com 
estados e municípios para o enfrentamento ao 
coronavírus será peça-chave, assim como a coleta e o 
tratamento eficientes de informações atualizadas. A 
carência de dados, reforçou, aumenta o nível de 
ansiedade na população, acentuando o medo. Teich 
lembrou ainda a importância de os ministérios atuarem 
de forma coordenada e justificou: 'Vamos trabalhar 
trazendo confiança por meio da informação de 
qualidade, planejamento e conhecimento, porque aí sim 
será possível achar uma solução' (leia) (assista).

Saúde_Ciência

• Embrapa realizará testes para coronavírus. 
Trabalho será de 24 horas por dia (leia)

• Na TV, reitor da USP fala sobre o programa de 
doações para pesquisas sobre a covid-19 (leia)

• 64% dos médicos acham que população não 
está preparada para lidar com pandemia (leia)

• Fiocruz condena ameaças de morte a 
pesquisadores de cloroquina (leia)

• Roche planeja vender testes em maio (leia)

• 'Teremos a vacina em janeiro ou fevereiro', diz 
cientista da J&J (leia)
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10h (17/04) - Comportamento de 
Bolsonaro frente à pandemia

13h (17/04) - Governo de SP: 
possibilidade de medidas mais duras

1°
2°

Nova escalada
O Brasil bateu outro recorde de 

notificações de covid-19, com 3.257 

casos em 24h. O saldo de mortes 

pela doença no período também 

superou os últimos picos: 217. O 

balanço completo do dia está aqui.

Teich: 'Foco nas pessoas'

https://www.economist.com/leaders/2020/04/16/is-china-winning
https://www.infomoney.com.br/economia/primeira-queda-desde-1992-mas-com-sinais-de-retomada-o-que-o-pib-mostra-sobre-a-reacao-da-china-ao-coronavirus/
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/17/135-milhoes-de-cpfs-sao-regularizados-para-receber-auxilio.ghtml
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/04/17/fechamento-dolar-bolsa.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/abastecimento-de-gas-de-cozinha-tem-dificuldades-em-sete-estados-diz-anp.shtml
https://www.fsb.com.br/
https://hbrbr.uol.com.br/o-incomodo-que-voce-esta-sentindo-chama-se-tristeza/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52208723
https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,youtube-tera-live-com-12-horas-de-gameplay-em-11-jogos-diferentes,70003275046
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://oglobo.globo.com/brasil/e-um-risco-que-eu-corro-reconhece-bolsonaro-sobre-sua-pressao-para-comercio-reabrir-em-meio-epidemia-de-coronavirus-24378193
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/lula-bolsonaro-brazil-to-slaughterhouse-covid-19-coronavirus
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/17/senado-aprova-pec-do-orcamento-de-guerra-que-volta-a-camara?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_0&utm_campaign=carousel
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/17/pbh-determina-uso-obrigatorio-de-mascaras-e-muda-mais-uma-vez-as-regras-para-o-comercio-na-cidade.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/17/uso-de-mascara-passa-a-ser-obrigatorio-em-florianopolis-a-partir-desta-sexta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/17/coronavirus-ibaneis-afirma-que-uso-de-mascaras-sera-obrigatorio-nas-ruas-do-df.ghtml
https://www.poder360.com.br/congresso/davi-alcolumbre-indica-que-mp-verde-amarelo-podera-caducar-sem-votacao/
https://www.migalhas.com.br/quentes/325001/stf-reducao-de-salario-pode-ser-feita-sem-aval-de-sindicatos
https://braziljournal.com/telecom-7-ideias-para-o-trajeto-a-frente
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2020/04/epoca-negocios-latam-vai-cancelar-95-dos-voos-previstos-para-maio.html
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,google-identifica-10-milhoes-de-pragas-digitais-em-mensagens-sobre-coronavirus,70003274793
https://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/04/coronavirus-de-ti-gestao-de-ponto-o-mercado-das-empresas-que-ajudam-no-home-office.html
https://valorinveste.globo.com/produtos/imoveis/noticia/2020/04/17/lancamentos-da-cyrela-crescem-201percent-no-1o-trimestre-para-r-164-bilhao.ghtml
https://covid.saude.gov.br/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/17/estudo-aponta-marcas-transformadoras-em-meio-a-crise-do-coronavirus.htm
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reclamacoes-contra-aereas-em-marco-aumentam-mais-de-300-em-relacao-a-2019,70003274483
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/04/17/abimapi-isolamento-social-estimula-vendas-de-biscoitos-massas-e-paes-ate-abril.htm
https://economia.ig.com.br/2020-04-17/governo-firma-acordo-com-associacao-de-supermercados-para-evitar-precos-abusivos.html
http://www.cnc.org.br/editorias/economia/noticias/intencao-de-consumo-das-familias-sente-efeitos-do-coronavirus-e-piora
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/04/17/governo-do-reino-unido-anuncia-forca-tarefa-de-vacina-contra-o-coronavirus.htm
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN21Z2TZ-OBRWD
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/17/china-altera-balanco-de-mortos-por-covid-19-e-diz-que-numero-e-40percent-maior.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/17/presidente-do-paraguai-anuncia-prorrogacao-de-isolamento-ate-26-de-abril.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46746-nelson-teich-assume-ministerio-da-saude
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/bolsonaro-da-posse-novo-ministro-da-saude
https://www.youtube.com/watch?v=O1PkR7I7-7s
https://congressoemfoco.uol.com.br/coluna-da-samanta-sallum/embrapa-realizara-testes-para-coronavirus-trabalho-sera-de-24-horas-por-dia/
https://jornal.usp.br/institucional/programa-usp-vida-quer-arrecadar-doacoes-para-as-pesquisas-sobre-a-covid-19/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52324248
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-fiocruz-condena-ameacas-de-morte-pesquisadores-de-cloroquina-24378236
https://www.infomoney.com.br/negocios/roche-planeja-comecar-a-vender-teste-de-anticorpos-para-covid-19-em-maio/
https://neofeed.com.br/blog/home/exclusivo-teremos-a-vacina-em-janeiro-ou-fevereiro-diz-cientista-da-jj-que-pesquisa-a-imunizacao-ao-covid-19/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46748-brasil-registra-33-682-casos-confirmados-de-coronavirus-e-2-141-mortes

