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Economia

Previsões do FMI
Perdas globais serão históricas (leia) (leia)

Endividamento
Novo recorde em abril, indica CNC (leia)

Petrobras
Gasolina cai 8% na refinaria; diesel, 6% (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,37%; dólar vai a R$ 5,191 (leia)

Rombo fiscal
Mansueto prevê R$ 600 bi em 2020 (leia)

'Regra de ouro'
Governo pede autorização para contornar lei 
em mais de R$ 340 bi (leia)

Números saltam de novo

A boa e a má notícia
Sempre é bom ter um pé atrás com projeções 
otimistas e previsões pessimistas. Hoje 
tivemos um pouco das duas.

Parece que estamos assistindo em alguns 
locais a certo achatamento da curva de 
infecções pelo SARS-CoV-2, o que parece ser 
a colheita de uma semeadura feita semanas 
atrás com o isolamento social.

Já o Fundo Monetário Internacional trouxe 
uma notícia não tão boa. Segundo o FMI, 
vamos crescer em 2021 (2,9%) bem menos do 
que vamos cair em 2020 (-5,3%).

Se a visão sobre a economia confirmar-se, o 
impacto da pandemia terá sido 
potencializado pelos nossos resilientes 
gargalos estruturais. Não somos nem um 
mercado nacional poderoso nem uma 
poderosa plataforma de exportação para 
além das commodities.

Previsões não são dogmas, mas podem ser 
uma referência. E as duas variáveis estão 
interligadas. Quanto menor o impacto por 
aqui da epidemia de Covid-19, mais cedo deve 
reanimar-se a confiança da sociedade de que 
a vida e a economia voltarão a algum normal.
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Home office
Alta de 30% pós-crise, indica FGV (leia)

Entretenimento
Jogos on-line para família e amigos (leia)

Kindle
Top 100 e-Books: gratuitos ou pagos (veja)
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Bem-estar (em casa)

• Mandetta ‘cruzou a linha da bola’ e ‘merecia 
cartão’, diz Hamilton Mourão (leia)

• Governo vai ao STF para que estados e 
municípios sigam regras federais (leia)

• Pacote de socorro de R$ 77 bi (leia)

• Maia diz que estados 'não sobrevivem 3 meses' 
com plano anunciado pelo governo (leia)

• Witzel (veja) e Helder Barbalho testam 
positivo para covid-19 (leia)

Corporativo

• Heineken se une à Queremos! para 
realizar série de shows (leia)

• HBO convoca diretores para filmar curtas 
em casa para nova série (leia)

• Metrôs e trens registram déficit de R$ 933 
milhões em 30 dias (leia)

• Havan suspende 11 mil contratos (leia)

• Netflix doa R$ 5 milhões (leia)

1.532 óbitos

O futuro é um bom 
debate. Mas... cuidado
No século passado, o poeta americano 
Ezra Pound criou uma expressão incrível 
para homenagear os artistas. Ele batizou 
como “antenas da raça humana”. Pound 
considerava os artistas seres catalisadores 
e capazes de ver o que era realmente 
fundamental.

Mais recentemente tenho observado, com 
licença do grande Pound, candidatos a 
antenas da raça da era digital pra todo 
lado. Eles apostam com convicção, 
arrancada não sei de onde, sobre o futuro 
pós-covid-19. Possuem teorias 
mirabolantes sobre a já chata e repetida 
expressão “novo normal”.

Estamos vivendo momentos de incertezas 
e fragilidades e é natural este tipo de 
tema. É saudável e democrático. Mas 
assim como a gente não pode se deixar 
levar pelas fakes news sobre a covid-19, a 
gente também não pode se deixar 
influenciar por essa fala de futuro que 
venha de qualquer lado.

Já é momento de falar. Sim. Mas meu 
alerta é para você não acreditar de 
primeira em qualquer “antena da raça” 
que apareça na sua rede com meia dúzia 
de dados e cinco frases apocalípticas. Vale 
ser repetitiva: dê uma checada no Google 
e checa a credibilidade da pessoa ou da 
marca que está nesse debate. Escolha 
participar do bom debate.

RIZZO MIRANDA
Diretora – Digital & Inovação da FSB Comunicação
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• Consumidor on-line reage bem a empresas 
pró-isolamento e critica quem é contra (leia)

• Brasileiros comem pior e pouco se exercitam 
durante a quarentena (leia)

• Airbnb lança experiências on-line (leia)

• Financiamento de carros caiu 80%, diz 
presidente do BV (leia)

• EUA: supermercado adota sentido único em 
corredores para evitar aglomeração (leia)

Redes Sociais

• Índia estende isolamento até maio (leia)

• Alguns países começam a relaxar os 
bloqueios em meio à pandemia (leia)

• Trump convoca G7 para reunião (leia)

• EUA ajudarão o Brasil quando cenário 
americano melhorar, diz Pompeo (leia)

• Nº de mortes no Reino Unido pode ser 
maior, alerta instituto de pesquisas (leia)

O Brasil registrou hoje outro recorde 
de óbitos e de casos de covid-19 em 
24h. Foram 204 mortes e 1.832 
infecções, conforme balanço do 
Ministério da Saúde (veja). Os dados 
oficiais indicam que Amazonas, 
Amapá, Distrito Federal, Ceará, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Roraima 
estão em estado de emergência, ou 
seja, precisam redobrar os cuidados 
em relação à prevenção do 
coronavírus por estarem 50% acima 
da incidência nacional (assista).

Saúde_Ciência

• Risco cardíaco preocupa com o uso de 
cloroquina e hidroxicloroquina (leia)

• OPAS alerta contra afrouxar isolamento e 
enviará 8 milhões de testes (leia)

• Sem vacina, distanciamento social pode ser 
necessário até 2022, diz estudo (leia)

• Chinês é preso por suspeita de liderar roubo 
de testes de coronavírus no Brasil (leia)

• Uma explicação sobre carga viral de pacientes 
e riscos aos profissionais de saúde (leia)

• Idoso de 99 anos tem alta após covid-19 (leia)
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Wilson Witzel

Vacinação
A meta de vacinar 90% dos idosos no país contra a influenza 

foi superada. Até ontem, 18,9 milhões (90,66%) tinham sido 

imunizados. A segunda fase da campanha nacional começará 

na quinta-feira (16) (saiba mais).
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