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Dados da OMS

Com pandemia, revisão 
indica PIB negativo recorde

O Ministério da Economia atualizou hoje o Boletim Macrofiscal, 
revisando indicadores e fazendo novas projeções. O impacto da 
crise sobre o crescimento do país será recorde: a estimativa é de 
queda de 4,7% do PIB (leia) (íntegra do documento) (resumo). 
Nota técnica, também divulgada pela equipe econômica, estima 
ainda que para cada semana de restrições na movimentação de 
bens, serviços e pessoas há perda imediata de R$ 20 bilhões (leia) 
(íntegra do documento) (assista).

Haverá “pós-
Covid”?

A racionalidade manda projetar 
cenários e ir ajustando a atitude 
conforme os fatos, sempre eles, vão 
construindo a realidade da qual não se 
pode fugir. Mas o ser humano não vive 
só de razão, tem também a fé. E uma 
das formas mais arraigadas desta nos 
tempos modernos é a fé na ciência.

Dizer que governa com base na ciência 
virou peça de narrativa política, e 
quando se misturam política e ciência o 
aspecto quase religioso é levado ao 
limite. No caso do SARS-CoV-2 há os 
que têm fé em quem manda todo 
mundo ficar em casa, como em Israel, 
ou em quem diz que não é bem assim, 
como na Suécia.

Antes de ser acusado de relativismo e 
mandado para a fogueira, esclareço que 
acredito no efeito benéfico do 
achatamento da curva. Dito isso, vale 
registrar o que lembrou hoje o diretor 
de emergências da OMS, Michael Ryan: 
"Pode ser que [o SARS-CoV-2] nunca 
desapareça, que se torne endêmico, 
como outros vírus. O HIV não 
desapareceu”.

Colocar todas as fichas na possibilidade 
de haver um mundo “puro" pós-Covid
talvez seja arriscado.

293 mil
publicações coletadas

646 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

Gasolina
Petrobras aumenta preço na refinaria (leia)

LRF e LDO
STF referenda suspensão de artigos em 
razão da pandemia (leia)

FMI
Colapso do consumo está diminuindo 
perspectivas econômicas globais (leia)

ONU

Economia global deve perder US$ 8,5 tri em 
dois anos (leia)

Imposto de Renda
14 milhões já entregaram declaração (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,13%; dólar vai a R$ 5,90 (leia)

Infraestrutura

Governo envia ao TCU projeto de concessão 
e prevê investimentos de quase R$ 2 bi (leia)

• Exames de Bolsonaro entregues ao STF 
deram negativo, apontam laudos (leia)

• Bolsonaro: Enem pode ser adiado 'um 
pouco', mas deve ser ainda em 2020 (leia)

• FHC: 'Não adianta ser atleta. É preciso 
humildade na tragédia' (leia)

• Defesa de Moro pede divulgação integral 
de vídeo de reunião (leia)

• Bolsonaro diz que Ramos se 'equivocou' 
sobre PF em depoimento (leia)

• MP pede desmobilização dos '300 do 
Brasil' e proibição de aglomerações (leia)

• Senado aprova destinação de R$ 8,6 bi 
para ações de estados e municípios (leia)

• Congresso aprova projeto de reajuste 
para policiais e bombeiros do DF (leia)

• TCU manda governo publicar nomes de 
quem recebe auxílio de R$ 600 (leia)

TV
Canais pagos começam a fechar sinal que 
estava em degustação (leia)

Ensino a distância
Para Jorge Paulo Lemann, crise acelerou 
interesse pelo aprendizado on-line (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Itaú, Ambev e Magalu: estudo aponta 
marcas mais lembradas na crise (leia)

• Royal Caribbean faz oferta de US$ 3,3 bi 
em títulos e dá navios em garantia (leia)

• ‘Governo não pode dar dinheiro a fundo 
perdido a empresas’, diz presidente da 
Whirpool (leia)

• Saraiva vai fechar sete lojas em São 
Paulo, Brasília e outras cidades (leia)
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• Capital dos EUA prorroga confinamento 
domiciliar até 8 de junho (leia)

• Casos diários crescem 60% no Chile, e 
Santiago entra em lockdown (leia)

• Colômbia militariza passagem de 
fronteira com Brasil (leia)

• Países planejam reabrir para o turismo, 
mas novos focos preocupam (leia)

• Volta do frete grátis não ajuda a atrair 
clientes para comércio on-line (leia)

• CNC: em 7 semanas, varejo acumula 
perda de R$ 124,7 bi (leia)

• IBGE: vendas caem 2,5% em março (leia)

• Shoppings planejam reabertura sem 
cinema e com ozônio para limpeza (leia)

Sensações nas redes

O aumento dos casos no Brasil amplifica 

reações de indignação e medo

Principais temas

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

13.149 óbitos

2.050 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Internacional

Onde começa o 
Novo Normal?

É incrível a velocidade com que 
expressões são cunhadas. O “Novo 
Normal”, uma delas. Síntese, até 
otimista, para uma preocupação global: 
nada será como antes.

A comunicação, com viés da neurociência 
e comportamento, pode ajudar. Com a 
pandemia e a disrupção do cotidiano, o 
cérebro preditivo de cada indivíduo está 
colapsado. Toda noção de rotina e 
normalidade, corrompida.

As funções cognitivas do cérebro estão 
fortemente acionadas, definindo novos 
significados, para uma nova hierarquia de 
escolhas e relações. O Novo Normal 
começa em uma área com três 
centímetros de diâmetro no centro do 
cérebro: a amígdala.

Sentinela das emoções. Principal 
responsável por um processo 100% 
emocional: a significação de tudo que 
deve ser memorizado.

Para corporações e lideranças, o Novo 
Normal já começou ali. É ressignificar ou 
ser ressignificado. Mais do que nunca, 
marcas precisam ser humanas.

Planejar cenários pós-pandemia é vital. 
Repactuar propósitos e vínculos com seus 
públicos, desde já, mais ainda.

• ICMBio centraliza e militariza gestão das 
unidades de conservação (leia)

• Amazônia pode ser 'maior repositório de 
coronavírus do mundo', diz cientista (leia)

• Vacina contra Covid-19 nem 
existe, mas já tem adversários (leia)

• Mais da metade dos doentes na 
Europa não tiveram febre (leia)

• Estudo mostra que casos confirmados 
são 35% dos sintomáticos (leia)

• USP cria capacete a baixo custo (leia)

Números no Brasil sobem; situação preocupa nos estados
Dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde mostram 11.385 novos casos e 749 novas mortes 
contabilizados nas últimas 24h (leia). A situação nos estados também ganhou relevância hoje (leia) (leia).

Acesse o dashboard interativo
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https://covid19.who.int/
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22P2Y2-OBRTP
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-macrofiscal/boletim-macrofiscal-maio-2020-v12.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/apresentacao-boletim-macrofiscal-maio.pdf
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,custo-de-isolamento-social-para-a-economia-e-de-r-20-bilhoes-por-semana-diz-economia,70003301477
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-informativas/2020/nota-uma-ana-lise-da-crise-gerada-pela-covid19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sxGnxOquf-w
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/13/ha-um-longo-caminho-ate-o-fim-da-pandemia-diz-oms.ghtml
https://www.infomoney.com.br/mercados/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-nas-refinarias-em-10/
https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-referenda-suspensao-de-artigos-da-lrf-e-da-ldo-durante-a-crise-do-coronavirus-13052020
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2020/05/epoca-negocios-colapso-do-consumo-esta-diminuindo-perspectivas-economicas-globais-diz-fmi.html
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/13/economia-global-deve-perder-us-85-tri-em-dois-anos-alerta-onu.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/13/receita-j-recebeu-14-milhes-de-declaraes-de-ir.ghtml
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/05/13/fechamento-bolsa-dolar.htm
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-envia-ao-tcu-projeto-de-concessao-da-brs-163-e-230-e-preve-investimentos-de-quase-r-2-bi,70003301989
https://www.poder360.com.br/justica/exames-de-bolsonaro-deram-negativo-para-coronavirus-leia-integra-dos-laudos/
https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2020/05/13/bolsonaro-diz-que-enem-pode-ser-adiado-um-pouco-mas-que-deve-ocorrer-ainda-em-2020.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/13/fhc-bolsonaro-nao-esta-a-altura-do-cargo-e-falta-lideranca-contra-coronavirus.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/13/defesa-de-moro-pede-divulgacao-de-integra-do-video-e-falas-do-presidente-em-reuniao-ministerial.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/13/interna_politica,854311/bolsonaro-diz-que-ramos-se-equivocou-sobre-pf-em-depoimento.shtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/ministerio-publico-processa-sara-winter-por-milicia-armada-bolsonarista/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/13/senado-aprova-destinacao-de-r-86-bi-para-acoes-de-estados-e-municipios-contra-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/13/em-sessao-do-congresso-deputados-autorizam-reajuste-para-policias-e-bombeiros-do-df.ghtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/tcu-manda-governo-publicar-nomes-de-todos-os-que-recebem-auxilio-de-r-600/
https://veja.abril.com.br/blog/tela-plana/tv-paga-comeca-a-fechar-o-sinal-confira-quais-canais-continuam-liberados/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/05/13/pandemia-acelerou-interesse-pelo-aprendizado-on-line-diz-jorge-paulo-lemann.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/13/itau-ambev-e-magalu-estudo-aponta-marcas-mais-lembradas-durante-pandemia.htm
https://www.moneytimes.com.br/royal-caribbean-faz-oferta-us-33-bilhoes-em-titulos-e-da-28-navios-em-garantia/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-nao-pode-dar-dinheiro-a-fundo-perdido-a-empresas-diz-presidente-da-whirpool,70003301854
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,saraiva-vai-fechar-lojas-em-sao-paulo-brasilia-e-outras-cidades,70003301669
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22P365-OBRWD
https://veja.abril.com.br/mundo/covid-19-casos-diarios-crescem-60-no-chile-e-santiago-entra-em-lockdown/
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/colombia-militariza-passagem-de-fronteira-com-brasil-para-conter-coronavirus/50000237-4245481
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,paises-planejam-reabertura-para-salvar-turismo-mas-novos-focos-preocupam,70003301896
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/volta-do-frete-gratis-nao-ajuda-a-atrair-clientes-para-comercio-online.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-sete-semanas-de-pandemia-varejo-acumula-perda-de-r-124-7-bilhoes,70003301676
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27667-vendas-do-varejo-recuam-2-5-em-marco
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/13/shoppings-reabertura-coronavirus.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2020/05/em-reforma-administrativa-icmbio-centraliza-e-militariza-gestao-das-unidades-de-conservacao-cka5qxk83009d01mg5varbjk1.html
https://www.afp.com/pt/noticia/3965/amazonia-pode-ser-maior-repositorio-de-coronavirus-do-mundo-diz-cientista-brasileiro-doc-1rg8n81
https://www.dw.com/pt-br/vacina-contra-coronav%C3%ADrus-nem-existe-mas-j%C3%A1-tem-advers%C3%A1rios-paranoicos/a-53427875
http://www.rfi.fr/br/europa/20200513-estudo-aponta-que-menos-da-metade-dos-doentes-de-covid-19-na-europa-tiveram-febre
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/pesquisa-aponta-que-casos-confirmados-sao-35-dos-sintomaticos
https://exame.abril.com.br/ciencia/pesquisadores-da-usp-preparam-capacete-para-tratar-covid-19/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-brasil-tem-749-mortes-registradas-e-atinge-13149
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/13/rj-passa-de-2-mil-mortes-por-covid-19-com-18728-casos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/13/estado-de-sp-ultrapassa-marca-de-4-mil-mortos-por-covid-19.ghtml
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/

