
Em 24h, casos e óbitos avançam no Brasil
O balanço oficial divulgado hoje pelo Ministério da Saúde indica 

que, mais uma vez, nas últimas 24 horas, os números voltaram a 

crescer. Foram 6.209 novos casos e 428 novos óbitos (leia) (leia).
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Casos pelo país

1º de maio de 2020

3.181.642 casos no mundo

224.301óbitos no mundo
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Brasil

Dashboards globais

ONU pede atenção aos idosos
A Organização das Nações Unidas publicou hoje 
um relatório com foco no impacto da Covid-19 
sobre as pessoas idosas. Entre outras coisas, o 
texto informa que a taxa de mortalidade neste 
grupo, no geral, é mais alta (leia). E adverte: 
para aqueles com mais de 80 anos é cinco vezes 
a média global. O levantamento traz um 
resumo de políticas, análises e recomendações 
para o enfrentamento dos desafios (leia).

Em vídeo, António Guterres 

reforça apelos e cuidados
Secretário-geral alerta para a necessidade de 

proteger os mais velhos durante a pandemia 

de coronavírus e afirma que esse público tão 

vulnerável está exposto a grandes riscos de 

pobreza, discriminação e isolamento (assista).

Redes sociais
Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

Parecidos e 
diferentes

Durante alguns dias, dias atrás, o 
registro diário de mortes por Covid-19 no 
Brasil ensaiou ter estabilizado em duas 
centenas. Depois subiu dois degraus e 
agora parece desacelerar, quando gira 
em torno de quatro centenas. 

É o que diz o gráfico (abaixo) da média 
móvel de sete dias, melhor para 
amenizar flutuações. Esperamos que o 
infundado otimismo de então se 
converta num otimismo fundado agora.

Claro que tem a subnotificação. Mas é 
um dado da realidade. Então vamos 
trabalhar com os números disponíveis.

A dúvida é falar em “Brasil” quando se 
analisam os números da ação do SARS-
CoV-2. País continental, somos mais 
parecidos neste caso com os Estados 
Unidos. 

Cá como lá temos epicentros (São Paulo, 
Nova York), mas a epidemia parece 
disseminada pelo território, com 
abrangência e letalidade desiguais.

A diferença, não tão pequena, é que lá 
são dez vezes mais mortos. Será só a 
diferença de testagem? Difícil.

Esperamos continuar bem longe deles 
nessa estatística.

272 mil
publicações

566 mi
perfis potencialmente impactados
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*Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram
e YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para
o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

19h (30/04) - Memes com expectativas para 
o fim do isolamento social

10h (01/05) - Consequências da pandemia 
para empregados e empregadores

O bordado de 
Penélope

O Parlamento brasileiro é bicameral. 
Óbvio até para o mais elementar 
observador das instituições. Pela 
Câmara dos Deputados se inicia a 
tramitação de proposições 
legislativas. O Senado é Casa 
revisora. Ou era.

Mas no Brasil dos últimos tempos, o 
legislador quer ser executivo 
(indicando nomes a cargos), o 
Judiciário legisla ao interpretar leis 
que sequer foram votadas e o 
Executivo quer julgar a si mesmo, 
para se isentar de culpa ou de 
responsabilidade.

Assim caminha o país nos tempos da 
Covid-19…

É por essas e outras que o Congresso 
deixou de ser bicameral para se 
tornar antípoda. Se uma lei passa 
numa casa, a outra boicota. Se a 
outra aprova ajuda aos estados, a 
primeira corre para socorrer as 
cidades; se uma borda, uma 
Penélope desfaz.

Na ajuda financeira aos estados e 
prefeituras discutida no Congresso, o 
governo federal não quer dar 
dinheiro a adversários, os 
governadores protestam porque 
receberão menos e os municípios 
reivindicam porção maior.

A solução que atende a todos, não 
satisfaz ninguém. Quando falta pão, 
todos gritam, e ninguém tem razão.

• Fabricante do remdesivir busca ampla 
distribuição, diz CEO (leia); FDA autoriza 
uso emergencial (leia)

• STF forma maioria contra restrições à 
doação de sangue por homens 
homossexuais (leia)

• Crise aumenta venda de remédios sem 
eficácia comprovada contra vírus (leia)

• OMS: Covid-19 ainda é emergência (leia); 
mais de 1 milhão recuperados (leia)

• Fumantes estão menos sujeitos a 
desenvolver sintomas da Covid-19 (leia)

Saúde_Ciência

Cide
Aumento da Cide sobre a gasolina pode sair 
segunda-feira, diz Unica (leia)

Crédito
Concessão está 30% acima do que no ano 
passado, diz secretário (leia)

Contas públicas

Projeção de dívida vai a 93,1% do PIB (leia)

Auxílio emergencial

50,5 milhões tiveram pagamento de R$ 
600 autorizado (leia); maioria vai à agência 
em busca de informação, diz Caixa (leia)

• Bolsonaro diz que gostaria que brasileiros 
voltassem ao trabalho (leia)

• Lula, FHC e outros políticos participam de 
live organizada por centrais sindicais 
(leia); veja aqui as mensagens

• No Twitter, Moro diz que intenção é se 
defender de fake news (leia); ex-ministro 
vai depor amanhã em investigação (leia)

• The New York Times diz que Bolsonaro luta 
pela sobrevivência (leia)

• CPMI quer explicações sobre relatórios de 
redes sociais do Planalto (leia)

• Futuro presidente do TSE vê 'risco real' de 
adiamento das eleições deste ano (leia)

• PGR pede ao Itamaraty que suspenda 
saída de diplomatas venezuelanos (leia)

• FNP: texto do Senado é insuficiente (leia)

Filmes franceses
O Stay Home do MyFrenchFilmFestival
foi prorrogado até 25 de maio (assista)

Cirque Du Soleil
Um show para que todas as famílias 
possam ir ao circo a partir do sofá (leia)

Internacional

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Varejo&Consumo

Economia

Sustentável

• Entidades temem interrupção da 
limpeza urbana em meio à crise (leia)

• InpEV retoma operação do Sistema 
Campo Limpo após 1 mês (leia)

2°

• Reino Unido contrata Morgan Stanley 
para ajudar em plano pró-aviação (leia)

• Bélgica tem maior taxa de mortalidade 
por Covid-19 no mundo (leia)

• Vida francesa não será normal após 11 
de maio, afirma Macron (leia)

Corporativo

• O que esperar do mundo da moda e 
quais as tendências pós-crise (leia)

• ‘Caiu um meteoro em cima dos 
shopping centers’, diz presidente da 
Aliansce Sonae (leia)

• Em campanha de Dia das Mães, brMalls 
dá bônus de 20% em voucher (leia)

• 'As pessoas querem voltar ao normal', 
afirma presidente da Multiplan (leia)
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Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

• Funcionários desejam continuar no home 
office após pandemia, diz estudo (leia)

• BNDES negocia com bancos linha de até 
US$ 1,5 bi para Embraer (leia)

• Clubes de futebol usam redes sociais 
para expor patrocinadores (leia)

• Ambev doará 1,4 milhão de litros de água 
para comunidades (leia)

• Mattel cria bonecos 'heróis' médicos, 
entregadores e outros; lucro é doado (leia)

• Fintech lança 1ª conta digital com serviço 
de saúde do Brasil (leia)

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46821-brasil-registra-91-589-casos-de-coronavirus-e-6-329-mortes-pela-doenca
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/01/aceleracao-mortes-coronavirus.htm
https://covid.saude.gov.br/
https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://news.un.org/pt/story/2020/05/1712232
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l_2AIivpQh4&feature=youtu.be
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/fabricante-de-medicamento-experimental-para-coronavirus-busca-ampla-distribuicao-diz-ceo-da-gilead,ce0254537a956f9464e742d180680352ncjqrg3j.html
https://veja.abril.com.br/saude/fda-autoriza-uso-do-remdesivir-para-coronavirus/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/01/maioria-dos-ministros-do-stf-vota-pelo-fim-de-restricoes-a-doacao-de-sangue-por-gays.ghtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,crise-aumenta-venda-de-remedios-sem-eficacia-comprovada-contra-coronavirus,70003289502
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/01/covid-19-ainda-e-emergencia-de-saude-internacional-diz-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/01/mais-de-um-milhao-de-pessoas-se-recuperaram-da-covid-19-em-todo-o-mundo.ghtml
https://exame.abril.com.br/ciencia/os-fumantes-parecem-estar-mais-protegidos-contra-o-coronavirus-por-que/
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/05/01/aumento-da-cide-sobre-a-gasolina-pode-sair-segunda-feira-diz-unica.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/01/waldery-rodrigues-concessao-de-credito-esta-30-acima-do-que-no-ano-passado.htm
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22D67T-OBRTP
https://oglobo.globo.com/economia/auxilio-de-600-505-milhoes-tiveram-pagamento-autorizado-de-ajuda-para-enfrentar-crise-do-coronavirus-24405804
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/05/01/maioria-vai-as-agencias-atras-de-informacao-sobre-auxilio-emergencial-diz-guimaraes.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/bolsonaro-diz-que-gostaria-que-brasileiros-voltassem-ao-trabalho
https://exame.abril.com.br/brasil/dia-do-trabalho-junta-rivais-politicos-de-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/veja-mensagens-gravadas-por-lula-fhc-ciro-e-outros-politicos-para-1o-de-maio-das-centrais-sindicais.shtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/moro-vai-as-redes-e-diz-que-sua-intencao-exclusiva-e-se-defender-de-fake-news/
https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/moro-dara-amanha-depoimento-em-investigacao-que-apura-acusacoes-de-intervencao-de-bolsonaro-na-pf.html
https://www.nytimes.com/2020/05/01/world/americas/brazil-bolsonaro-coronavirus-crisis.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/cpmi-das-fake-news-quer-explicacoes-da-secom-sobre-relatorios-de-redes-sociais-do-planalto/
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/05/01/futuro-presidente-do-tse-ministro-roberto-barroso-ve-risco-real-de-adiamento-das-eleicoes-deste-ano.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/01/pgr-pede-ao-itamaraty-que-suspenda-decisao-de-determinar-saida-de-diplomatas-venezuelanos.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/01/texto-de-socorro-do-senado-sera-insuficiente-para-equilibrar-contas-diz-fnp.ghtml
https://www.myfrenchfilmfestival.com/pt/
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/entidades-temem-interrupcao-da-limpeza-urbana-em-meio-crise
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2020/05/inpev-retoma-operacao-do-sistema-campo-limpo-apos-um-mes-de-paralisacao-devido-ao-coronavirus.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22D62S-OBRBS
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52497090
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22D6EU-OBRWD
https://emais.estadao.com.br/blogs/e-ai-beleza/moda-pos-covid-19-tendencias-de-um-novo-cenario-global/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caiu-um-meteoro-em-cima-dos-shopping-centers-diz-presidente-da-aliansce-sonae,70003289008
https://exame.abril.com.br/marketing/em-campanha-de-dia-das-maes-brmalls-da-bonus-de-20-em-voucher/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/01/presidente-da-multiplan-aponta-demanda-reprimida-por-quarentena-e-chama-governadores-de-tiranos.ghtml
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2020/05/01/funcionarios-desejam-continuar-no-home-office-apos-pandemia-diz-estudo.ghtml
https://extra.globo.com/noticias/economia/bndes-negocia-com-bancos-financiamento-de-ate-us15-bi-para-embraer-pode-elevar-participacao-24405921.html
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,redes-sociais-se-tornam-salva-vidas-para-clubes-exporem-patrocinadores-na-quarentena,70003289705
https://exame.abril.com.br/marketing/ambev-vai-doar-14-milhao-de-litros-de-agua-para-comunidades/
https://www.infomoney.com.br/negocios/mattel-cria-bonecos-medicos-entregadores-e-outros-herois-lucro-e-doado/
https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2020/05/01/fintech-lanca-primeira-conta-digital-com-servico-de-saude-do-brasil.ghtml

