
Ministro vai a Manaus
O ministro da Saúde, Nelson Teich, embarcou hoje 

para Manaus (AM). Amanhã, estão previstas reuniões 

com autoridades locais e visitas a instalações de 

saúde. O estado do Amazonas ganhará um reforço de 

267 profissionais para atuar no enfrentamento à 

Covid-19. São médicos, enfermeiros, técnicos em 

enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos e 

biomédicos (leia). Hoje, coforme balanço oficial do 

Ministério da Saúde, o Brasil tem 101.147 casos 

confirmados e 7.025 mortes (leia).
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Dashboards globais

Até quando?
Em várias partes do mundo, 
cientistas de dados e pesquisadores 
da área de saúde têm unido forças 
para tentar estimar o fim da 
pandemia. Uma das iniciativas mais 
vistosas vem de Singapura. Com 
base em informações sobre outros 
ciclos pandêmicos, foi desenvolvido 
um modelo matemático. O sistema 
de monitoramento preditivo é 
atualizado diariamente e usa dados 
extraídos de uma rede que 
concentra indicadores recentes. As 
previsões, alertam os especialistas, 
não são infalíveis (saiba mais).
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A prensa no juiz
Há um hábito de banalizar entre 
nós a expressão “crise”. A tal 
ponto que quando estamos 
diante da iminência de uma 
precisaríamos talvez buscar 
outra palavra. Ou então admitir 
que o de antes não era 
propriamente uma crise.

Hoje o presidente da República, 
digamos, insinuou que não mais 
se sentirá obrigado a cumprir 
decisões do Supremo Tribunal 
Federal que segundo ele 
contrariem a Constituição. O 
problema é que a Carta dá a 
atribuição de controle de 
constitucionalidade ao 
Judiciário, não ao presidente.

Até para errar.

Já seria complicado se não 
estivéssemos ainda na curva 
ascendente de uma epidemia, 
que em escala global é 
pandemia. E se ela não estivesse 
empurrando o país este ano para 
uma recessão sem paralelo. É o 
que dizem as previsões. Resta 
torcer para que estejam errando, 
para pior.

A dúvida é quem vai atravessar 
primeiro o Rubicão. Quem vai 
dar o tiro (para cima) de largada 
na aí sim crise. E quem vai 
desempatar o jogo. Bolsonaro 
está ensaiando dar uma prensa 
no juiz. Vai conseguir?
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18h (02/05) - Balanço do nº de mortes no Brasil

15h (03/05) - Presença do presidente Jair 
Bolsonaro em manifestação

Teste de confiança
A produção de conteúdo assumiu um 
papel extraordinário desde o início da 
pandemia. E momentos como esse 
costumam ser bons termômetros do 
futuro.

Veículos de imprensa – sobretudo as 
versões on-line e as TVs – comemoram 
recordes de audiência no Brasil e no 
mundo.

As redes sociais vivem um boom e 
reportam saltos importantes no 
tráfego de dados e na intensidade das 
interações.

Muitos conceitos estão sendo 
redefinidos, mas um deles continua 
exatamente no mesmo lugar: 
confiança.

O Fórum Econômico Mundial divulgou 
um estudo recente afirmando que “o 
valor e a integridade da mídia nunca 
foram tão relevantes” (leia).

O Instituto Reuters está em campo 
para investigar de que modo e por que 
as pessoas consomem notícias (leia).

A crise tem proporcionado essas e 
outras reflexões interessantes. Que 
incrementam o olhar sobre a 
comunicação, seus fluxos e as 
percepções agregadas.

Muito do debate busca na origem 
compreender fenômenos que ninguém 
sabe ao certo em que fase estão.

Do ponto de vista de quem se 
responsabiliza e distribui informações, 
há inúmeras perguntas no ar.

E uma urgência: a de que chegue logo o 
dia em que voltaremos a apertar as 
mãos, restabelecendo um dos símbolos 
universais de confiança mútua.

• Cloroquina é droga mais testada no 
mundo contra Covid-19 (leia)

• Roche obtém aprovação dos EUA para 
testes com anticorpos (leia)

• Líderes europeus apoiam conferência de 
doadores para financiar vacina (leia)

• OMS: algumas pessoas testam positivo 
mais de uma vez (leia/assista)

• Projeto cria ventilador pulmonar usando 
pneu e limpador de parabrisa (leia)

• Procura por própolis dispara (leia)

Saúde_Ciência

Auxílio emergencial
Caixa abre todas as agências 2 horas mais 
cedo a partir de amanhã (leia)

Reflexos da crise
Bancos americanos e europeus 
provisionam US$ 50 bilhões, diz FT (leia)

Campo

Brasil espera manter exportações de soja 
para China (leia)

Indústria

Pesquisa aponta que indústrias brasileiras 
têm caixa por apenas mais 1 mês (leia)

• Juristas, políticos e entidades reagem a 
participação de Bolsonaro em ato (leia)

• Bolsonaro diz que pede a 'Deus que não 
tenhamos problemas nesta semana, 
porque chegamos no limite' (leia)

• Presidente diz que nomeia amanhã novo 
diretor da Polícia Federal (leia)

• 'Há lealdades maiores do que as 
pessoais', afirma Moro no Twitter (leia)

• Ex-ministro entrega à PF íntegra de 
conversas com Bolsonaro (leia)

• SP: bloqueios em avenidas a partir de 
amanhã para forçar isolamento (leia)

• PA: estado pode ter lockdown (leia)

• Salvador só terá Carnaval 2021 se houver 
vacina contra covid-19, diz prefeito (leia)

• Secretários elogiam ajuda aprovada no 
Senado, mas dizem ser insuficiente (leia); 
veja o que foi aprovado no Senado (leia)

Rolling Stones
Banda vai exibir shows raros e 
apresentações inéditas no YouTube (leia)

Na laje
Morador da Brasilândia (SP) empolga a 
vizinhança comandando treinos (leia)

Internacional

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Varejo&Consumo

Economia

• Comércio eletrônico ganha 4 milhões 
de novos clientes na pandemia (leia)

• Plataforma conecta consumidores, 
produtores rurais e negócios locais (leia)
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• Mike Pompeo diz ter provas de que vírus 
foi criado artificialmente (leia); China 
rebate e critica governo americano (leia)

• Reino Unido testará novo sistema de 
rastreamento de Covid-19 (leia)

• Itália e Espanha têm menor nº diário de 
mortes em quase 2 meses (leia)

• Papa diz que vacina deve ser 
compartilhada no mundo todo (leia)

• Contágios disparam no Chile (leia)

• 80% dos países africanos registraram 
mortes e diretor da OMS teme 
sobrecarga do sistema de saúde (leia)

• ONU faz apelo aos governos para que 
garantam o direito à informação (leia)

• Médicos alemães protestam pelados 
contra falta de equipamento (leia)
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• AlmapBBDO, Carrefour, Kantar Ibope e 
Natura debatem a comunicação (leia)

• Abracerva promove Semana da Cerveja 
Independente em prol das artesanais (leia)

• Em novo livro, Marie Kondo mira o mundo 
do trabalho (leia)

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46822-ministerio-da-saude-contrata-267-profissionais-de-saude-para-atuar-no-amazonas
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https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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https://www.weforum.org/reports/value-in-media
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http://www.rfi.fr/br/europa/20200503-líderes-europeus-apoiam-conferência-de-doadores-para-financiar-vacina-contra-covid-19
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/caixa-abre-duas-horas-mais-cedo-partir-de-amanha
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/05/03/bancos-estrangeiros-provisionam-us-50-bilhoes-para-inadimplencia.ghtml
https://www.afp.com/pt/noticia/3965/brasil-espera-manter-exportacoes-de-soja-para-china-doc-1qy77l1
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/03/pesquisa-aponta-que-industrias-brasileiras-tem-caixa-por-apenas-mais-um-mes
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/03/politicos-reagem-a-nova-participacao-de-bolsonaro-em-ato-antidemocratico.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/03/bolsonaro-diz-que-pede-a-deus-que-nao-tenhamos-problemas-nesta-semana-porque-chegamos-no-limite.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/bolsonaro-diz-que-nomeia-amanha-novo-diretor-da-pf
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/03/interna_politica,850877/ha-lealdades-maiores-do-que-as-pessoais-afirma-moro-apos-depoimento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/moro-entrega-a-pf-integra-de-conversa-em-que-bolsonaro-pressiona-por-troca-na-corporacao.shtml
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https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/03/barbalho-diz-que-50-ja-morreram-em-casa-de-covid-e-pa-pode-ter-lockdown.ghtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/carnaval-2021-em-salvador-so-se-houver-vacina-contra-covid-19-diz-prefeito/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/03/secretrios-estaduais-de-fazenda-consideram-ajuda-aprovada-pelo-senado-positiva-mas-insuficiente.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/senado-aprova-socorro-de-r-125-bilhoes-estados-e-municipios
https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,rolling-stones-vao-exibir-shows-raros-no-youtube,70003290933
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/morador-da-brasilandia-usa-laje-de-casa-para-comandar-treinos.shtml
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/05/comercio-eletronico-ganha-quatro-milhoes-de-novos-clientes-na-pandemia-e-acentua-crise-do-varejo-fisico.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/plataforma-conecta-consumidores-produtores-rurais-e-negocios-locais
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/mike-pompeo-provas-coronavirus-criado-artificialmente.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/03/c_139027819.htm
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/reino-unido-testara-novo-sistema-de-rastreamento-de-covid-19,87bd6cc1b8b41c2dfbb1c4ce790b09c81zstm2gk.html
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https://www.afp.com/pt/noticia/3965/contagios-por-coronavirus-disparam-no-chile-doc-1qz0pd1
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https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/05/03/onu-faz-apelo-aos-governos-para-que-garantam-o-direito-a-informacao
https://www.dw.com/pt-br/médicos-alemães-protestam-pelados-contra-falta-de-equipamento/a-53319521
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/03/lideres-debatem-importancia-da-comunicacao-e-propaganda-durante-pandemia.htm
https://copocheio.blogfolha.uol.com.br/2020/05/03/abracerva-promove-semana-da-cerveja-independente-em-prol-das-artesanais/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/05/como-organizar-sua-lista-de-tarefas-como-rainha-da-arrumacao-marie-kondo.html

