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Economia

Imposto de Renda
Novo prazo para declaração: 30 de junho (leia)

Abastecimento
Situação praticamente normal, diz ministra (leia)

Balança comercial
Brasil tem superávit em março (leia)

B3 + câmbio
Ibovespa cai 2,81%; dólar vai a R$ 5,26 (leia)

Petrobras
Petrobras corta produção, além de jornada e 
salário de 21 mil funcionários (leia)

Indústria
Produção industrial cresce 0,5% em fevereiro (leia)
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Ajuda extra no combate à pandemia

Encontro marcado
A atitude do distinto público diante da pandemia 
da Covid-19 parece ser uma função em que duas 
variáveis predominam. O x é o medo de ficar 
doente e o y é o medo das dificuldades 
econômicas.

As pesquisas mostram que nesta etapa inicial o x 
prevalece sobre o y. É possível que a tendência 
até se acentue no curto prazo, conforme 
avançam os tristes números da doença e de suas 
vítimas aqui no Brasil.

Mas em algum momento o y vai começar a 
prevalecer sobre o x. Quando a convivência com 
a pandemia e suas consequências se transformar 
no novo normal, as pessoas vão querer saber o 
que fazer, e o que os governos vão fazer, para 
destravar a roda da vida material.

Pois uma hora as pessoas vão querer voltar, se 
não ao antigo normal, pois um mundo está se 
despedindo de nós, a algo parecido com o que 
tinham antes.

E perceberão que isso muito provavelmente terá 
se tornado algo simplesmente impossível. O 
encontro com esse momento já está marcado, 
mesmo que não esteja, ainda, agendado.

E os políticos que perceberam isso antes vão 
estar em vantagem.
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Harry Potter
Livro de graça para crianças isoladas (leia)

Treino sem aparelhos
Exercícios fáceis para fazer em casa (leia)

Mente
Psicanalistas oferecem atendimento gratuito (veja)

Mundo

Recurso para pesquisa
Os ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações vão destinar R$ 50 milhões para 
financiar pesquisas sobre novos métodos de diagnóstico, 
tratamento e interrupção da transmissão do coronavírus. A 
chamada pública será lançada ainda nesta semana.
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Bem-estar (em casa)

• Sancionado auxílio de R$ 600 a informais (leia)

• Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro 
relatar medidas tomadas contra covid-19 (leia)

• Lula diz que Bolsonaro falha ao não orientar 
população (leia)

• Redução de jornada e salário pode ser de até 70% e 
durar 3 meses (leia); 24,5 milhões podem ser 
impactados (leia)

• Senado amplia alcance de auxílio emergencial 
antes mesmo de sanção presidencial (leia)

• 5,8 mil brasileiros com dificuldades de voltar (leia)

• Câmara aprova texto que adia contribuição 
previdenciária das empresas em até 90 dias (leia)

Corporativo

• British American Tobacco, controladora da Souza 
Cruz, trabalha em potencial vacina nos EUA (leia)

• Sabin: documentário retrata especialistas do mundo 
atuando na pandemia (leia)

• Entidades publicitárias pedem medidas para 
preservar o setor (leia)

• Oi flexibiliza prazos e condições de pagamento (leia)

• BTG Pactual e sócios doam R$ 50 milhões para 
saúde e 'populações vulneráveis' (leia)

241 óbitos

As matilhas digitais e 
seus dois piores medos

Uma conversa digital pulverizada é algo comum. Mas tem 
sempre o que meus amigos bons de dados chamam dos 
‘nós” de autoridade. Os perfis que nos grafos de influência 
aparecem impulsionando conversas e provocando um 
efeito manada com elas. Eu chamo essas pessoas de 
“líderes de matilha”.

Hoje eles se dividiram. Uma turma forte foi fundo naquela 

sensação esquisita que a gente tem vivido ao olhar para o 
que aconteceu hoje nos EUA e imaginar que podemos ser 
eles amanhã. Não é uma boa sensação. E foi o que 
extravasou. E é bom falar mesmo sobre isso. Na 
cosmologia de alguns povos indígenas diz-se que quanto 
mais você fala de suas agonias mais você amplia as 
chances delas não acontecerem.

Do outro lado da matilha veio, quase com certeza, a 
segunda maior agonia destes dias “coronials”: o emprego. 
Para onde vai a economia e o emprego que tava logo ali? 
Com quase 20 dias de quarentena, muita gente já perdeu 
o emprego na largada. E tantas outras sabem que isso vai 
acontecer. E nesse meio tem muita gente com profissões 
que não tem chance nenhuma de ter execução 

remota. Acordar com a curva da Covid-19 subindo e 
dormir com a curva do emprego desabando é o duro 
espelho da conversa nas redes. Por hoje.
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Percentual de crescimento segue em patamar elevado, 
apesar de sofrer queda em relação ao dia anterior

• Americanos estocam comida; preços sobem (leia)

• Por que as cadeias de suprimento de alimentos 
estão sob pressão nos países ricos (leia)

• 72% dos brasileiros pretendem cortar gastos (leia)

• Vendas de veículos novos caem em março (leia)

Redes Sociais

Hoje, 181 mil ocorrências mencionaram a 

pandemia, atingindo 483 milhões de perfis 

em potencial. Destaque nas conversas para a cena 

nos EUA - o impacto da doença no país e 
paralelos com China e Itália. A preocupação com a

economia no Brasil também avançou -

debates mencionando empresas e isolamento.

• OMS: 1 milhão de casos e 50 mil mortes (leia)

• Argentina proíbe demissões por 60 dias (leia)

• Bebê de 6 semanas morre nos EUA (leia)

• Itália prorroga confinamento até 13 de abril (leia)

• Província chinesa impõe restrição total (leia)

O Ministério da Saúde lançou hoje o 
edital com informações sobre como 
alunos de medicina, enfermagem, 
fisioterapia e farmácia podem 
participar do enfrentamento à covid-
19. Essa força extra terá como foco 
principal a atenção primária à saúde 
do SUS. Os participantes terão direito 
a uma bolsa, de acordo com a carga 
horária do estágio supervisionado. E 
todos os alunos serão supervisionados 
por profissionais de saúde de suas 
respectivas áreas.
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