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Mundo teme nova onda 
Ao mesmo tempo em que reabre, parte do mundo 
discute os riscos de uma possível 2ª onda de Covid-
19. Eventos e vozes importantes demarcaram hoje 
pontos de atenção. Anthony Fauci, diretor do 
Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas 
dos EUA, alertou que a redução do isolamento 
social pode levar os americanos a enfrentarem 
novos surtos (assista) (leia). Em Wuhan, na China, 
11 milhões de pessoas poderão ser testadas (leia).

Ocidente e Oriente
A média móvel e os números absolutos 
de mortes registradas por Covid-19 
escalaram novamente hoje no Brasil. 
Um ponto de atenção está no Rio de 
Janeiro, como mostra o gráfico abaixo. 
Os números são compilados pela FSB 
Pesquisa com dados do Ministério da 
Saúde.

Mas o problema é mesmo nacional, pois 
a expansão das contaminações e 
falecimentos pela ação do SARS-CoV-2 
segue um padrão de múltiplos focos.

Para explicar o que acontece, há 
estudos para todos os gostos. Uma 
única certeza: nenhuma medida até 
agora foi capaz de circunscrever 
geograficamente o problema e assim 
facilitar as condições para sua 
eliminação, ou mitigação radical.

Uns argumentarão que as medidas são 
inúteis. Outros, que precisam ser 
radicalizadas.

O fato? Nenhum grande país do 
Ocidente está conseguindo lidar 
satisfatoriamente com a expansão da 
doença. O Oriente está melhor. Os 
números não mentem.

Aguardam-se os estudos científicos, e 
não apenas no campo da Saúde stricto 
sensu. Talvez venha a ser matéria-prima 
mais útil para as ciências políticas e 
sociais.

303 mil
publicações coletadas

* 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

Copom
Queda forte do PIB no 1T e pouco espaço 
para cortar Selic (leia) (íntegra da ata)

Serviços
Setor cai 6,9% em março, indica IBGE (leia)

FMI
É ‘muito provável’ corte em previsões de 
crescimento com evolução da crise (leia)

Campo
IBGE e Conab estimam alta da safra 
nacional de grãos em 2020 (leia) (leia)

Setor elétrico
Linha de apoio ao setor elétrico custará 
menos que socorro de 2014, diz MME (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,51%; dólar vai a R$ 5,86 (leia)

• 'Não existe no vídeo a palavra Polícia 
Federal', diz Bolsonaro sobre reunião (leia)

• Ministros depõem em inquérito sobre 
suposta interferência na PF (leia)

• Moraes centraliza inquérito de fake news e 
nem delegados sabem detalhes (leia)

• Hamilton Mourão afirma que oferta de 
cargos ao Centrão faz parte da negociação 
com o Legislativo (leia)

• Ativista admite presença de armas em 
acampamento bolsonarista: 'Servem para 
proteção dos membros' (leia)

• Pesquisa MDA/CNT: Governo Bolsonaro é 
‘ruim’ ou ‘péssimo’ para 43% (leia) (leia)

• Senadores aprovam proibição de inscrição 
de consumidor em cadastro negativo (leia)

• Câmara destina à pandemia quantia que 
Guedes queria para abater dívida (leia)

• Maia pede ao STF rejeição de ação que 
cobra análise de impeachment (leia)

• Congresso vota aumento de até 25% para 
policiais e bombeiros do DF (leia)

Novos hábitos
Quarentena muda forma de ouvir 
podcasts e músicas no streaming (leia)

Sono ruim
Os ‘vilões’ são celular, ansiedade e falta 
de rotina durante o isolamento (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Twitter: funcionários poderão trabalhar 
de casa 'para sempre' (leia)

• Academias estão 'em estado crítico', diz 
presidente da Smart Fit (leia)

• Stone&Co anuncia a demissão de 20% 
da força de trabalho (leia)

• Lucro da XP no 1T mais que dobra com 
salto na base de clientes (leia)

• PicPay bate 20 milhões de clientes (leia)

• Dona do Burger King afirma que 
restaurantes podem mudar para 
sempre (leia)
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• Com regras, México programa 
reabertura econômica (leia)

• Família real britânica homenageia 
enfermeiros com telefonemas (leia)

• ONU quer 'apoio urgente' para 5 
milhões de venezuelanos (leia)

• Com poucas contaminações, Síria 
produz cloroquina (leia)

• Índia retoma parcialmente a circulação 
de trens de passageiros (leia)

• 1T foi ‘atípico e peculiar’, diz Carrefour 
(leia); crise não empurrará cliente do 
hipermercado para o atacarejo (leia)

• Viajar de avião ficará mais caro (leia)

Varejo&Consumo

FMI alerta para ‘custos’
Em seu blog, o Fundo Monetário Internacional 

adverte que avançar ‘muito cedo’ pode impor 

‘novos custos humanos e econômicos’ (leia).

Sensações nas redes
Alegria é a reação que lidera, influenciada 

pela expectativa de sucesso de remédios
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Pandemia silenciosa 
dos cyber bandidos
Um dos maiores impactos que a 
pandemia de Covid-19 trouxe para o 
mundo foi a aceleração das “iniciativas 
de gaveta” dos projetos de 
transformação digital. 

Um boom: desde o acesso a apps de 
transação bancária até os 24 milhões de 
compras feitas em 4 mil lojas no Brasil, 
segundo a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico, em pouco mais de 
25 dias de abril.

Do lado da tecnologia teve mais. Teve 
não. Tem. O impacto na segurança de 
dados para empresas nesse contexto de 
fragilidade. Bandidos cibernéticos 
adoram. Só durante a pandemia já foram 
mais de 11 milhões de ciberataques. Você 
clica e pode congelar sua organização 
inteira. 

Os bancos estão anunciando vagas para a 
área de tecnologia. Ali não vai ter 
desemprego. Há claramente uma 
ciberpandemia silenciosa. E um grave 
ponto: a maioria das empresas sequer 
tinha projeto educativo para seus 
colaboradores: meu caro, não clique em 
algo que você não pode confiar. 

Fizemos um webinar recente – falamos 
isso aqui - com especialistas incríveis que 
nos contaram mais sobre ciberataques, a 
questão jurídica da privacidade e 
antídotos. 

Clique aqui e fique alerta.

• Governo libera o registro de 22 
agrotóxicos genéricos (leia)

• Como a 'MP da grilagem' pode mudar o 
mapa de regiões da Amazônia (leia)

• Opas defende reforço do isolamento 
em estados brasileiros (leia)

• Como o vírus ataca o organismo (leia)

Novo recorde no Brasil
A contabilidade oficial atualizada hoje pelo Ministério da Saúde 

indica que nas últimas 24 horas foram adicionados 9.258 novos 

casos e 881 óbitos causados por Covid-19. Segundo a pasta, 206 

mortes aconteceram nos últimos três dias, mas foram inscritas 

somente de ontem para hoje após a conclusão da investigação (leia).
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