
Aviões da FAB chegam a Manaus
Equipamentos de proteção individual e outros materiais serão 

distribuídos para a rede hospitalar do Amazonas (leia). Hoje, 

segundo balanço oficial do Ministério da Saúde, o Brasil 

registrou, em 24h, 4.970 novos casos e 421 mortes (leia).
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Casos pelo país

2 de maio de 2020
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Dashboards globais

Nos EUA, reabertura e críticas
Ao menos 18 estados americanos 
reabriram comércios e locais públicos. 
Hoje, a flexibilização acentuou 
polêmicas. O governador de Nova 
York, Andrew Cuomo, criticou ações 
prematuras e cobrou dados para evitar 
caminhar 'às cegas' (leia) (leia). Há 
protestos radicais contra o isolamento 
social (leia). E os sinais de que o país 
está dividido aumentaram (leia). 
Manter as pessoas em casa foi um 
desafio neste sábado de sol. Em 
Washington DC, houve aglomerações 
para ver o show aéreo dos Blue Angels
e dos Thunderbirds (leia/assista).

Redes sociais
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colunista de Veja e do Poder360

O ideal, o real e o 
que interessa

No mundo ideal funcionaria assim. 
Alguém calcularia a capacidade 
(estoque e fluxo) do sistema hospitalar, 
região por região. Junto calcular-se-ia 
o tempo necessário de isolamento 
social, e portanto o grau de 
achatamento da curva, para a 
epidemia caber no primeiro cálculo.

Também junto fariam-se-iam as 
contas de quanto tudo custaria, e o mix 
seria cotejado com a capacidade fiscal 
do Estado, lato sensu.

Para concluir a resultante ótima entre 
as diversas variáveis.

No mundo real funciona assim. Nos 
países de sistema político mais 
centralizado impõe-se o lockdown até 
a curva despencar. Nos demais a coisa 
vai meio na galega mesmo, e a 
resultante é bem mais fruto da luta 
política e do experimentalismo que de 
quaisquer critérios científicos.

E a curva desce mais devagar.

E cada político tem seus próprios 
argumentos “científicos” para justificar 
decisões puramente políticas e 
baseadas em grupos focais.

E a vida segue. A boa notícia é que 
cidades da Lombardia já registram 
60% de imunizados pelo contato com 
o SARS-CoV-2. 

A partir daí, parece, o vírus tem 
muitíssimo mais dificuldade para 
encontrar novos infectáveis.

Que é o que interessa.
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19h (01/05) - Alta de casos e mortes em SP

12h (02/05) - Bolsonaro x aglomerações

O futuro pertence a 
quem se prepara

Nietzsche dizia que o futuro dita a regra do 
nosso hoje. E em tempos de Covid-19 isso 
nunca fez tanto sentido. Falamos muito 
sobre o presente. É claro, isso é inevitável. 
Dentro de nossas casas assistimos ao 
noticiário perplexos com tudo que nos 
aconteceu. Mas, e o futuro?

Sua empresa está preparada para a 
reabertura neste “novo normal”? Já 
formatou medidas de saúde, de 
contingência? Já planejou como deixar mais 
claro seu propósito ou como se adequar a 
novos formatos de consumo? Se a resposta 
é não, o futuro pode chegar mais difícil.

A Covid-19 antecipou a famosa 
transformação digital. Executivos se 
acostumaram a teleconferências. A 
telemedicina nunca foi tão debatida. 
Inteligência artificial atendeu consumidores 
enquanto call centers estavam fechados. Até 
no ponto de venda uma experiência 
diferente será cobrada. Não é mais 
transformação, é formação digital.

Em tempos onde a reputação de uma marca 
nunca esteve tão em alta é essencial revisitar 
o corebusiness, valores, missão e visão de sua 
empresa. Ainda faz sentido? O que pode ser 
incluído como atributo? O que pode ser 
ressignificado?

Pensando nisso, o Grupo FSB preparou um 
e-book exclusivo, com um olhar de insights 
curado e didático sobre o futuro, 
principalmente no que tange a 
ressignificação da comunicação. Afinal, você 
tem duas opções: ressignificar ou ser 
ressignificado.

A inteligência está muito mais atrelada à 
capacidade de se adequar à mudança do que 
qualquer outra coisa, já dizia Hawking.

Clique aqui e tenha uma ótima leitura.

• EMS inicia estudos clínicos em pacientes 
com sintomas leves da Covid-19 (leia)

• Vacina será testada em humanos na Itália 
a partir de julho deste ano (leia)

• Nova York divulga resultados preliminares 
dos testes de anticorpos (leia)

• Estudo associa mortes por coronavírus a 
deficiência de vitamina D (leia)

Saúde_Ciência

Zona Franca
50 mil operários voltam ao trabalho (leia)

Auxílio emergencial
'Vamos pagar todas as pessoas', diz 
presidente da Caixa (leia/assista)

Comércio exterior

Empresários cobram urgência para acordo 
bilateral Brasil-EUA (leia)

Reflexos da crise

Pesquisa indica que emergentes não vão 
escapar da recessão do vírus (leia)

• Bolsonaro: ‘Ninguém vai querer dar o 
golpe para cima de mim, não’ (leia); e 
chama Moro de 'Judas' (leia)

• TRF-3 suspende ordem para que a AGU 
entregue exames de Bolsonaro (leia)

• Pesquisa: percepção de risco do vírus 
sobe e aprovação de Bolsonaro cai (leia)

• Ex-ministro Sergio Moro depõe à Polícia 
Federal (leia)

• Barroso suspende expulsão de 
diplomatas da Venezuela (leia)

• 'Falta condução política', diz FHC (leia)

• Alcolumbre apresenta novo texto de 
auxílio a estados e municípios (leia)

Gastronomia
Dicas e receitas icônicas de filmes para 
tentar reproduzir (leia)

Lives do dia
Alok, Jorge & Mateus, Lulu Santos e 
mais shows especiais (leia)

Internacional
Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Varejo&Consumo

Economia

Sustentável

• Fotógrafo Sebastião Salgado mobiliza 
celebridades em defesa dos índios (leia)

• Mudanças climáticas podem dificultar o 
combate a doenças no futuro (leia)

2°

• Apesar de ruídos, China está pronta 
para expandir cooperação com Brasil, 
diz embaixador (leia)

• Papa pede união para governantes (leia)

• França prolonga estado de emergência 
até julho (leia)

• Boris Johnson batiza filho em 
homenagem a médicos (leia)

• Itália: nº de mortes volta a subir (leia)

• 'A pandemia mostra coisas que a UE 
precisa aprender', diz presidente da 
Comissão Europeia (leia)

Corporativo

• Linx se une à Rappi para shoppings 
fechados venderem estoque (leia)

• 20% dos shoppings do país oferecem 
drive-thru e delivery aos clientes (leia)
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• Cielo adapta maquininhas para auxílio 
emergencial de R$ 600 da Caixa (leia)

• 2 em cada 3 investidores têm menos 
disposição de apostar em startups (leia)

• Estudo identifica impactos da crise na 
rotina e nos negócios (leia)
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