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em acompanhamento

Dados da OMS

Reabertura e testagem
Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia a 
discussão sobre reabrir e lidar com os riscos 
resgata uma questão: a testagem em massa. 
Restabelecer o fluxo de pessoas exige 
cuidados. Autoridades dizem que os testes 
são e sempre serão boas ferramentas para 
avaliar cenários. Mas há problemas (leia). 
Mesmo os países mais engajados (leia) não 
estão livres deles (leia).

A soberana
As curvas de mortes confirmadas a cada 
dia pela Covid-19 sobem. Em São Paulo 
(depois de um respiro), no Rio de Janeiro 
e no resto do Brasil. Destaco SP e RJ 
porque parecem os dois principais 
epicentros da epidemia.

Tudo leva jeito de uma fase ascendente 
mais íngreme. E isso depois de quase dois 
meses de isolamento e afastamento 
sociais. A pressão agora é pelo 
fechamento total. O problema? Já faz 
dois meses que está tudo mais ou menos 
parado.

O que vai acirrar o conflito político 
federativo. E ele tem uma causa fácil de 
decifrar. O sistema de saúde é assunto de 
governadores e prefeitos. Eles sabem que 
serão cobrados na urna e na rua pela 
contabilidade de mortes.

Já o presidente da República sabe que 
será cobrado na rua e na urna pelos 
números do desemprego e da tragédia 
econômica.

Aí você entende por que estados e 
municípios entabulam uma narrativa para 
jogar os mortos nas costas da União. E 
por que esta faz de tudo para explicar que 
os problemas da economia serão culpa de 
governadores e prefeitos.

É a política. Sempre soberana.

244 mil
publicações coletadas

507 mi
perfis potencialmente 

impactados

* 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

Redes sociais

B3
Número de investidoras na bolsa 
ultrapassou os 500 mil pela 1ª vez (leia)

Mercado de trabalho

Desemprego pode ser o maior dos últimos 
25 anos, preveem analistas (leia)

Auxílio emergencial
Após fila de espera na internet, Caixa 
atualiza app para reduzir tumulto (leia); 3,5 
milhões ainda não movimentaram (leia)

Abalados pela crise
Lazer, hotéis e escritórios são os mais 
afetados pela pandemia, diz pesquisa (leia)

Crédito

Apesar do juro baixo, inadimplência pode 
travar empréstimos mais baratos (leia)

• Vou sair em 1º de janeiro de 2027, diz 
Bolsonaro ao ser indagado sobre 
renúncia ou impeachment (leia)

• Bolsonaro gasta mais que Dilma e Temer 
no cartão corporativo (leia)

• 'Milhões já sentem como é viver na 
Venezuela', diz presidente sobre o 
Maranhão (leia)

• Moro anuncia ida pra Brasília para assistir 
vídeo de reunião com Bolsonaro (leia)

• PSL e Podemos sondam ex-ministro 
sobre candidatura em 2022 (leia)

• Com pandemia, governo editou 42 MPs 
nos últimos 70 dias (leia)

Live do 'Rei'
Show de Roberto Carlos tem rosa 3D e 
bronca sobre isolamento (leia)

Gastronomia
A dieta de quarentena (leia)

Famílias

Como pais do mundo inteiro estão 
mantendo os filhos ocupados (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Nintendo, Zoom, 3M: 14 empresas que 
estão lucrando na pandemia (leia)

• SBT planeja retorno às gravações (leia)

• Empresas aéreas pedem que 
passageiro use máscara nos voos (leia)

• Como os setores de turismo e de 
eventos lidam com a crise (leia)

• Avianca entra com pedido de 
recuperação judicial (leia)

Corporativo

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

• Reino Unido anuncia flexibilização de 
lockdown (leia)

• Itália registra menor nº de novas 
infecções em 2 meses (leia)

• Wuhan volta a ter caso de coronavírus 
após mais de 1 mês (leia)

• Coreia do Sul fecha bares e casas 
noturnas depois de novo surto (leia); 
'Não vai acabar até realmente acabar', 
diz presidente do país (leia)

• Rússia ultrapassa 200 mil doentes (leia)

• Nova York anuncia novas proteções 
contra o coronavírus para pacientes de 
casas de repouso (leia)

• Varejistas do Reino Unido dizem que 
fundos de resgate não são suficientes 
para impedir 'colapso iminente' (leia)

• Rede de restaurantes de Hong Kong 
cria um manual sobre como lidar com 
a pandemia e vira referência (leia)

• Coronavírus unifica o tom de 
comerciais no Dia das Mães (leia)

Varejo&Consumo

Teich fala às mães do Brasil
Pelas redes sociais, o ministro da Saúde, Nelson Teich, se 

solidarizou hoje com as famílias das vítimas da Covid-19. 

Dirigindo-se em especial às mães brasileiras, deixou uma 

mensagem de esperança (leia) (assista).

Sensações nas redes
Alegria foi a principal reação entre as 

postagens coletadas ao longo do dia

Principais temas

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

11.123
óbitos

1.892 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Internacional

Em câmera lenta
O pós-pandemia já é realidade para 
milhões de pessoas no mundo. Mas esse 
‘novo amanhã’ não está renascendo sem 
as dores do aprendizado.

Laboratório da vez, a Europa reabre em 
meio a privações, medo e códigos sociais 
nem sempre autodecifráveis.

Os alemães estão vigilantes. Espanhóis, 
italianos, franceses, belgas, romenos e 
tantos outros, também. Enquanto 
relaxam, essas populações tentam se 
acostumar com um estilo de vida 
completamente redesenhado.

O pano de fundo para muitos cuidados 
que passam a ser diários e naturais a 
partir de agora é uma possível segunda 
onda de infecções. Do ponto de vista 
estatístico isso está mais do que 
assimilado por todos.

Autoridades sanitárias europeias têm 
prontos planos de contingência e 
medidas de curtíssimo prazo. Ao menor 
sinal, os fechamentos podem voltar.

A rotina, de fato, está sendo retomada. 
Embora em câmera lenta. 

Os padrões de antes não se encaixam 
mais e a ideia de que as próximas 
semanas serão decisivas deixou de ser 
um mero clichê.

• Igreja católica exige mais atenção a povos 
indígenas diante da Covid-19 (leia)

• Na Amazônia, uma enfermeira indígena 
pede mais ajuda para combater a 
pandemia de coronavírus (leia)

• Coleta de resíduos recicláveis cresce 23% 
e tem pico na quarentena (leia)

• Covid-19 expõe dependência de itens de 
saúde fabricados na China (leia)

• Da perda de olfato a AVC: lista de 
sintomas da Covid-19 só aumenta (leia)

• OMS quer enviar cientistas à China (leia)

• Como funcionam os modernos 
laboratórios de biossegurança (leia)

Vacinação contra a gripe
Amanhã terá início a 3ª fase da campanha nacional de 

vacinação contra a gripe. O cronograma prevê duas etapas 

com públicos-alvo distintos. A meta é vacinar pelo menos 

90% de cada um dos grupos até 5 de junho (leia).

Luciano Pires
Sócio-diretor da FSB Inteligência

Acesse o dashboard interativo

Europa reabre: assista aqui e aqui
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https://edition.cnn.com/2020/05/10/health/test-accuracy-coronavirus-dr-sanjay-gupta/index.html
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