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Economia

Dólar a R$ 5,657
Moeda americana sobe mais uma vez (leia)

B3
Ibovespa recua 5,45%, a 75.330 pontos (leia)

Micro e pequenas
Senado aprova projeto de crédito (leia)

Contas externas
Rombo de US$ 15,2 bi no 1T (leia)

Comércio exterior
FMI e OMC pedem que países evitem restrições 
durante a crise (leia)

Auxílio emergencial
Caixa tem quase 50 milhões cadastrados (leia)

Energia elétrica
ONS: consumo no país deve cair em maio (leia)

Pesquisa
Ibope indica que 58% esperam retomada da 
economia em 6 meses ou mais (leia)

O que deveria 
preocupar o poder

O governo estava organizado para tempos de 
bonança política e disposição empresarial de 
investir. Mas o vento virou 180 graus e agora ele 
precisa sobreviver em meio à tempestade política 
e à brutal retração da confiança.

É hora de recorrer à tão mal falada política, e isso 
vinha sendo construído. Só que o avião entrou em 
zona de forte turbulência e vai exigir habilidade do 
piloto. Que depende de duas coisas.

No mundo da política não existe disposição de 
trocar Bolsonaro pelo vice, visto como bem mais 
capaz de construir um poder estável sem os 
políticos. E portanto uma ameaça aos que 
ambicionam as cadeiras premiadas. Em 2022 
inclusive.

Mas se o ex-ministro da Justiça tiver reunido 
provas de delitos presidenciais a correnteza 
política ganhará vida própria. Sua excelência o 
fato. E será preciso também avaliar o grau de 
corrosão na imagem do presidente.

Provas e impopularidade. Eis a combinação que 
deveria preocupar o poder e ocupar seu tempo. 
Um tempo precioso que poderia estar sendo usado 
a favor da economia e contra o SARS-Cov-2.
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Picos nervosos
Diferenças entre distresse e eustresse (leia)

Criatividade no home office
Dicas para profissionais de várias áreas (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Sergio Moro pede demissão (leia) (leia) (leia); 
íntegra do discurso está aqui

• Bolsonaro diz que Moro se ocupou mais com 
Marielle que com facada e mirava STF (leia) 
(veja); panelaços durante o discurso (leia)

• PGR pede abertura de inquérito no STF (leia)

• 'Não é bom', diz Mourão (leia)

• FHC no Twitter: 'Que renuncie antes de ser 
renunciado' (leia); o post está aqui

• Luciano Hang diz estar decepcionado (leia)

• 'Por mais que Moro seja meu padrinho, como 
deputada da base, devo apoiar Bolsonaro', diz 
Carla Zambelli (leia)

• Janaina Paschoal: 'Todos os corruptos 
blindarão Bolsonaro agora' (leia)

• Lava Jato: ‘Tentativa de Bolsonaro de interferir 
na PF é ato da mais alta gravidade’ (leia)

• Luciano Huck: 'Enorme frustração' (leia)

• Logotipos: um estudo sobre a simetria e 
identidade visual das marcas (leia)

• Nestlé: melhor crescimento trimestral de 
vendas em quase 5 anos (leia)

• Boeing avalia desistir de união com 
Embraer, diz FT (leia)

• Google lança programa de mentoria on-
line para ajudar empreendedores (leia)

3.670 óbitos

Risco duplo
O país começou a sexta-feira enfrentando 
duas graves crises: epidemiológica e 
econômica. Ao fim da manhã, acrescentou 
ao rol uma indesejada crise política.

O ex-juiz Sergio Moro deixou o Ministério 
da Justiça lavando sua biografia para 
projetos futuros, eleitorais em alta.

E lançou dúvidas sobre a regularidade da 
conduta do presidente Jair Bolsonaro em 
relação à Polícia Federal.

A coisa irá parar no Congresso, onde o 
presidente tentava construir com os 
partidos do Centrão uma base 
parlamentar. Moro já está sendo 
convidado a falar no Parlamento, onde as 
cúpulas observam cautelosas os 
desdobramentos.

Negacionista da política, Bolsonaro 
precisará de base parlamentar para 
sobreviver.

Problema: pontes em construção não são 
sólidas.

O Centrão viu sua cotação subir 
vertiginosamente com a explosiva 
demissão de Moro. Com viés de alta, 
venderá caro o apoio para barrar 
investigação, e nem sempre tem a 
mercadoria em estoque.

O risco de não pagar é a derrota certa; 
pagar não significa vitória.
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Assim como ontem, a atualização oficial de 
óbitos e de casos confirmados no país de covid-
19 voltou a relevar números elevados em 
comparação aos balanços das últimas semanas 
(leia). A conjuntura nos estados, em especial 
onde a doença mais avança, também mobilizou 
parte das atenções do dia (leia). Na contagem do 
Ministério da Saúde, destaque ainda para o 
contingente de pacientes recuperados, que 
segue crescendo e hoje bateu 27.655 (leia).
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1°

Outro balanço com 
números elevados

Corporativo

Varejo&Consumo

• Fecomercio-SP: mudar Dia das Mães não 
fará comércio vender mais (leia)

• 40% de restaurantes podem fechar em SP, 
estima entidade (leia)

• Assaí Atacadista abre 1 mil vagas (leia)

• Franquias on-line crescem na crise (leia)

9h (24/04) - Dados de óbitos

• SUS oferecerá consulta virtual (leia)

• Vacina protege macacos na China (leia)

• OMS e líderes mundiais lançam iniciativa 
contra covid-19 (leia); Brasil fica fora (leia)

• FDA: perigos de drogas elogiadas por Donald 
Trump (leia); Desinfetantes ameaçam (leia)

• 3D: o coronavírus em casos mais letais (leia)

casos

• EUA: US$ 500 bi para pequenos (leia)

• Itália: nova queda diária de mortes (leia)

• Espanha tem menor nº de mortes (leia)

• Premiê britânico ainda se recupera (leia)

Internacional

2°

Novos leitos
O enfrentamento à pandemia 
recebe recursos financeiros e 
materiais exclusivos (leia).

12h (24/04) - Balanço em SP sobre a doença

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/24/dolar.ghtml
https://exame.abril.com.br/mercados/ibovespa-abre-em-queda-com-possivel-saida-de-moro-no-radar/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/24/senado-aprova-linha-de-credito-acessivel-para-pequenos-negocios?utm_source=hpsenado&utm_medium=carousel_0&utm_campaign=carousel
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,rombo-nas-contas-externas-soma-us-15-2-bi-no-1-trimestre-o-maior-em-5-anos,70003281497
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/24/fmi-e-omc-pedem-cautela-sobre-restricoes-de-exportacao.ghtml
https://valor.globo.com/live/noticia/2020/04/24/live-j-temos-quase-50-milhes-de-pessoas-cadastradas-no-auxlio-emergencial-diz-guimares.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/04/24/consumo-de-energia-no-pais-deve-cair-83percent-em-maio-afirma-ons.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/24/ibope-58-dos-brasileiros-esperam-retomada-da-economia-em-6-meses-ou-mais.htm
https://www.fsb.com.br/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/24/seu-estresse-e-positivo-ou-negativo-veja-como-diferenciar-os-dois-tipos.htm
https://forbes.com.br/carreira/2020/04/veja-nove-dicas-de-profissionais-de-diversas-areas-para-melhorar-a-criatividade-no-home-office/
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://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/sergio-moro-confirma-saida-do-ministerio-da-justica
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/24/moro-anuncia-demissao-do-ministerio-da-justica-e-deixa-o-governo-bolsonaro.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/ao-anunciar-demissao-moro-critica-interferencia-de-bolsonaro-na-pf-e-destaca-autonomia-em-gestoes-do-pt.shtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/leia-integra-do-anuncio-de-demissao-de-sergio-moro-do-ministerio-da-justica.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/bolsonaro-moro-demissao-coletiva.htm
https://www.youtube.com/watch?v=McN7xWdV4Rs
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/apos-demissao-de-moro-bolsonaro-e-alvo-de-panelacos-durante-pronunciamento.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-04/pgr-pede-abertura-de-inquerito-no-stf-para-apurar-declaracoes-de-moro
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/nao-e-bom-diz-mourao-a-folha-sobre-saida-de-moro-do-governo.shtml
https://www.otempo.com.br/cidades/que-renuncie-antes-de-ser-renunciado-diz-fhc-sobre-bolsonaro-1.2328776
https://twitter.com/FHC?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1253736339469742081&ref_url=https%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fbrasil%2Ffhc-para-bolsonaro-que-renuncie-antes-de-ser-renunciado%2F
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/04/maior-apoiador-de-bolsonaro-empresario-luciano-hang-diz-estar-decepcionado-com-saida-de-moro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/04/por-mais-que-moro-seja-meu-padrinho-como-deputada-da-base-devo-apoiar-bolsonaro-diz-carla-zambelli.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52418384
https://www.poder360.com.br/justica/lava-jato-tentativa-de-bolsonaro-em-interferir-na-pf-e-ato-da-mais-alta-gravidade/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/24/luciano-huck-comenta-demissao-de-sergio-moro-enorme-frustracao.htm
https://hbrbr.uol.com.br/o-que-a-simetria-do-seu-logotipo-revela-a-respeito-da-sua-marca/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/24/nestle-ve-melhor-alta-de-vendas-em-anos-com-clientes-estocando-produtos-durante-pandemia.ghtml
https://www.ft.com/content/3b371ba0-aea0-4ad8-9b4e-ae0c6f4668fa
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/04/google-lanca-programa-de-mentoria-online-para-ajudar-pequenos-e-medios-empreendedores-coronavirus.html
https://covid.saude.gov.br/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/24/brasil-tem-3670-mortes-e-52995-casos-de-coronavirus-diz-ministerio.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/24/coronavirus-brasil-mortes-casos-confirmados-24-abril.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46784-coronavirus-brasil-registra-52-995-casos-e-3-670-mortes
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/24/dia-das-maes-fecomercio.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/40-de-restaurantes-podem-fechar-em-sp-demissoes-chegam-a-900-mil-no-pais-diz-entidade.shtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/24/rede-mercado-vagas-empregos.htm
https://revistapegn.globo.com/apoie-o-negocio-local/noticia/2020/04/7-franquias-online-que-cresceram-na-crise-e-funcionam-no-home-office-coronavirus.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/sus-oferecera-consulta-virtual-com-foco-em-paciente-cronico
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/agencia-estado/2020/04/24/coronavirus-em-teste-vacina-protege-grupo-de-macacos-na-china.htm
https://www.terra.com.br/noticias/oms-e-lideres-mundiais-lancam-iniciativa-contra-covid-19,48661271baad231c3fa86c3c4c3a8db0qb86klju.html
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/24/sem-brasil-oms-faz-mega-evento-com-lideres-mundiais-e-rebate-bolsonaro.htm
https://edition.cnn.com/2020/04/24/health/fda-warns-against-chloroquine-to-treat-covid/index.html
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN226235-OBRWD
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/04/15/ciencia/1586967686_420652.html
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN2262WV-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN2262ZT-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN2261FQ-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN22621C-OBRWD
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46782-ministerio-da-saude-habilita-1-761-leitos-para-combate-ao-coronavirus

