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No Brasil, números avançam
A atualização dos dados oficiais feita hoje 
pelo Ministério da Saúde indica que o país 
superou a marca de 200 mil infectados pelo 
coronavírus (leia). Nas últimas 24h, foram 
registrados 13.944 novos casos e 844 novas 
mortes, sendo que a maioria delas aconteceu 
em períodos anteriores, mas as informações 
subiram para o sistema entre ontem e hoje, 
após conclusão da investigação (leia) (leia).

Um dia de Brasil
A disputa hoje foi entre o presidente da 
República e o governador de São Paulo. 
Este se coloca como responsável pelo 
sistema de saúde do estado, mas 
procura jogar a conta das mortes por 
Covid-19 no colo do adversário. Já o 
chefe do governo federal, que responde 
pela economia, faz tudo para espremer 
o oponente e empurrá-lo contra as 
cordas pela paradeira.

Entrementes, o presidente da Câmara 
realiza visita de cortesia ao Planalto, 
encontra Jair Bolsonaro e dá 
declarações conciliatórias. Depois de 
um jornal trazer o artigo do general 
vice-presidente onde este deixa claro 
que para ele a bagunça política já deu. 
Falta combinar com dois russos: o 
Procurador Geral da República e o 
decano do STF, que está bravo. Dizem.

Já o governador de Goiás enfrenta 
resistência dos prefeitos a um possível 
lockdown, enquanto o de Brasília diz que 
não vai receber mais pacientes do 
entorno goiano, e depois muda de ideia. 
E o rodízio estendido de automóveis 
imposto pelo prefeito de São Paulo 
provoca, tudo indica, aglomerações no 
transporte coletivo. Alguém esqueceu 
de pensar nisso.

É o Brasil na pandemia.
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Redes sociais

OMC
Roberto Azevêdo anuncia saída 1 ano antes 
do fim do mandato (leia) (carta oficial)

CPF digital
Receita Federal lança app (leia)

Contas públicas
Secretário do Tesouro diz que déficit pode 
chegar a R$ 700 bi neste ano (leia)

Setor aéreo

Pacote do BNDES encolhe para R$ 4 bi (leia)

Setor elétrico
Abraceel prevê prejuízo de R$ 2 bi para 
comercializadoras de energia (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,59%; dólar a R$ 5,82 (leia)

Indústria

CNI: 70% do setor perdeu faturamento 
(leia); produção cai em todos os 15 locais 
pesquisados, diz IBGE (leia)

Auxílio emergencial

2ª parcela será paga a partir de segunda-
feira, diz presidente da Caixa (leia)

• Lockdown é caminho para fracasso e 
transformará Brasil em país de miseráveis, 
diz Bolsonaro (leia)

• Na reunião citada por Moro, Bolsonaro 
reclamou de não ter informações da PF e 
disse: 'Vou interferir' (leia) (leia) (leia); 
Governo defende no STF divulgar falas de 
Bolsonaro (leia)

• Bolsonaro recebe Rodrigo Maia após 
criticá-lo em reunião de empresários (leia)

• Maia diz que mudou visão sobre SUS: 
'Tinha uma visão muito pró-mercado' (leia)

• PF conclui em 2º inquérito que Adélio 
agiu sozinho e sem mandantes (leia)

• MP isenta agente público por ação e 
omissão no combate à pandemia (leia)

Livros para crianças
Plataforma web leva literatura para 
crianças (leia)

Antes e depois
Estudo investiga se quem já se exercitava 
lida melhor com quarentena (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Balanço 1T: Petrobras tem prejuízo de 
R$ 48,5 bi (leia); Azul, de R$ 6,13 bi (leia)

• Mario D'Andrea, da ABAP: 'Marcas 
precisam passar por divã' (leia)

• ‘Sem mais ajuda do governo, empresas 
de turismo não vão sobreviver’, diz 
presidente da Accor (leia)

• McDonald’s define condições para 
reabertura nos EUA (leia)
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• Rússia tem pela 1ª vez em 12 dias menos 
de 10 mil novos casos (leia)

• Depois de quarentena, Portugal inicia 
desconfinamento 'preocupado' (leia)

• EUA acusam ‘hackers’ chineses de 
tentar roubar dados sobre o vírus (leia)

• Itália oferecerá 500 euros como bônus 
para a compra de bicicletas (leia)

• Consumo em restaurantes cai 64% (leia)

• Via Varejo planeja revolução do 
marketplace e do prazo de entrega (leia)

• Brasileiro compra mais analgésico e 
sabonete na quarentena (leia)

• Mercado de relógios de luxo segue 
movimentado (leia)

Sensações nas redes

Memes valorizam as rotinas pré-isolamento, 

impulsionando reações de saudade

Principais temas

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

13.993 óbitos

2.000 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Internacional

Luz para 
sair da crise

A luz nos caminhos para sair da crise 
em que estamos mergulhados precisa 
estar assegurada e o setor elétrico 
brasileiro se vê mais uma vez frente a 
enormes desafios. A forte 
desaceleração da economia reduz o 
consumo de energia e afeta a 
capacidade de pagamento dos 
consumidores, sejam eles residenciais 
ou industriais. Todo o sistema acaba 
por ser atingido: da distribuição à 
geração, passando pela transmissão e 
comercialização. E não se sabe quanto 
tempo vai durar esse quadro.

Há em estudo e mesmo em 
implementação várias medidas para 
que os elos da cadeia de energia 
elétrica consigam funcionar de forma 
adequada e assegurar o abastecimento 
agora e no futuro, impulsionando os 
motores para superar a crise. Nesse 
contexto, a comunicação assume papel 
preponderante para todos esses 
players. Mostrar à sociedade, de forma 
clara e objetiva, o que está em jogo, as 
alternativas, as implicações de cada 
uma delas, os custos e os benefícios.

Essa não é a primeira e certamente não 
será a última grande batalha que nosso 
setor elétrico enfrenta. E a 
transparência é sempre um bom aliado 
nessa luta.

• Bolsonaro dá ao Ministério da Agricultura 
poder de conceder florestas públicas (leia)

• Pandemia de Covid-19 tira o foco da nova 
alta do desmatamento na Amazônia (leia)

• Gilead abre mão de patente de 
remédio, mas exclui Brasil (leia)

• ONU alerta para aumento do 
sofrimento psicológico (leia)

• EUA testam combinação de 
hidroxicloroquina e antibióticos (leia)

• Vacina eficaz em macacos (leia)

Quase 32 mil profissionais de saúde contraíram Covid-19
Dados captados pelo SUS Notifica, sistema criado para reunir informações sobre a pandemia, mostram 
que já foram identificados 31.970 profissionais de saúde infectados com a Covid-19 (leia) (leia) (assista).
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https://www.infomoney.com.br/mercados/petrobras-reverte-lucro-e-tem-prejuizo-de-r-485-bilhoes-no-1o-trimestre-de-2020/
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https://www.efe.com/efe/brasil/portada/russia-tem-pela-1-vez-em-12-dias-menos-de-10-mil-novos-casos-covid-19/50000237-4246710
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https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/mercado-de-relogios-de-luxo-continua-em-alta-mesmo-na-pandemia/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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https://www.folhape.com.br/politica/politica/brasil/2020/05/14/NWS,140495,7,1312,POLITICA,2193-BOLSONARO-MINISTERIO-AGRICULTURA-PODER-CONCEDER-FLORESTAS-PUBLICAS.aspx
http://www.rfi.fr/br/contenu/20200514-pandemia-de-covid-19-tira-o-foco-da-nova-alta-do-desmatamento-na-amaz%C3%B4nia
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https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/14/eua-testam-combinacao-de-hidroxicloroquina-e-antibioticos-em-pacientes-com-covid-19.ghtml
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