
600 óbitos
O Ministério da Saúde comunicou hoje o registro de 600 

novas mortes, número recorde para este tipo de contagem 

no país. Houve um salto importante também no volume de 

casos confirmados no mesmo período: 6.935 (leia) (leia).
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Casos pelo país

5 de maio de 2020

3.525.116 casos no 

mundo (OMS)

243.540 óbitos no mundo (OMS)
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Cidades no Brasil testam 
bloqueio total
São Luís e os outros três municípios 
maranhenses situados no entorno da 
capital amanheceram fechados. É a 
medida mais extrema tomada no país 
para acentuar o isolamento social 
(leia). O fechamento vale por 10 dias. 
‘Estamos fazendo um lockdown 
profilático’, diz o governador Flávio 
Dino (leia) (leia). No Ceará, o mesmo 
protocolo será aplicado a partir da 
próxima sexta-feira (leia). Assim 
como no Pará (leia).

Redes sociais

A hora da base
No dia em que as mortes registradas 
por Covid-19 bateram mais um 
recorde, o ex-ministro Sergio Moro 
viu divulgado seu depoimento. 

Tomou o cuidado de não acusar o 
presidente de nada na esfera 
criminal, mas ofereceu elementos 
para a PF e o MP continuarem o 
trabalho.

O retrospecto indica que a gravidade 
das acusações contra qualquer 
político depende da conjugação 
entre a acusação em si e a maneira 
como a comunicação embrulha o 
peixe para ser oferecido ao distinto 
público consumidor. E a 
sensibilidade dos pares.

Aqui, a desvantagem do presidente 
é ele estar em litígio com boa parte 
do universo comunicacional. 

E sua vantagem sobre antecessores 
derrubados (Collor, Dilma) e 
assediados (Temer) é contar com um 
dispositivo próprio, apesar de este 
andar na mira do STF.

No bottom line, tudo vai depender de 
como a novíssima e montada às 
pressas base governista vai absorver 
o choque do rolo compressor de 
opinião pública contra o presidente. 

Dada a ainda precariedade dos laços 
com as amizades em construção.

A favor, o fato de hoje em dia os 
políticos darem bem menos bola 
para a opinião pública.
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19h (04/05) - Alta da média de mortes em SP

12h (05/05) - Mortes e causas no Brasil

Ataques cibernéticos 
e riscos na pandemia
A pandemia do coronavírus, uma tragédia 
de contornos históricos, fez com que um a 
cada cinco habitantes do planeta trocasse, 
às pressas, as mesas dos escritórios pelo 
trabalho em casa, em um movimento muito 
pouco planejado.

Com uma enormidade de dados circulando 
sem os estritos controles comuns no 
ambiente corporativo, um problema 
silencioso – embora explosivo – começa a 
dar contornos sombrios às previsões.

Um ataque de um ransomware pode 
derrubar servidores de milhões de empresas, 
sequestrando dados, roubando senhas e 
derrubando conexões e serviços. Imagine o 
que aconteceria se não fosse possível fazer 
compras pela internet durante a 
quarentena?

Uma ciberpandemia e o apagão digital que 
viriam a seguir transformariam o cenário já 
caótico em uma calamidade.

Para discutir os danos que um ataque 
cibernético pode trazer para as corporações 
e os indivíduos, a FSB reúne amanhã, às 
11h15, quatro dos maiores especialistas em 
segurança digital e privacidade.

Inscreva-se aqui.
E compartilhe.

• Pfizer inicia testes de vacina em humanos 
(leia); OMS conta 108 em estudo (leia)

• 5 de maio é comemorado o Dia Mundial 
de Higienização das Mãos (leia) (leia)

• Gráficos da Nature mostram que 
financiamento histórico para pesquisas 
com coronavírus tem sido pequeno (leia)

• Cães e gatos são afetados por tipos 
específicos de coronavírus (leia)
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Indústria

Produção cai 9,1% em março (leia)

Questão fiscal
'Teremos uma forte queda do PIB', admite 
secretário do Tesouro (leia)

OCDE

Recuperação global não será rápida (leia)

Opas

Pressões sociais e econômicas serão 
maiores se vírus não for contido (leia)

Setor ferroviário

País vive paralisação total nas operações de 
trens de passageiros (leia)

Energia elétrica

Distribuidoras podem ter sobras de energia 
de até 40% após Covid-19, diz ministro (leia)

B3/câmbio

Ibovespa sobe 0,75%; dólar a R$ 5,59 (leia)

• Bolsonaro manda repórter calar a boca e 
diz que não interferiu na PF (leia)

• Divulgada a íntegra do depoimento do 
ex-ministro Sergio Moro (leia) (leia) (leia)

• Bolsonaro acusa Moro de crime federal e 
mostra conversa com ex-ministro (leia)

• Celso Mello autoriza novos depoimentos 
no inquérito sobre suposta interferência 
de Bolsonaro na PF (leia)

• Dias Toffoli suspende ordem para 
Ministério da Defesa retirar de site texto 
sobre regime militar (leia)

• Bolsonaro torna sem efeito a recondução 
de Mantovani para a Funarte (leia)

• Câmara aprova texto-base de ajuda a 
estados e municípios (leia)

Ensino a distância
Rede pública enfrenta desafios (leia)

Isolamento
Pesquisa indica os níveis de adesão dos 
paulistanos durante a pandemia (leia)
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Bem-estar (em casa)

Varejo&Consumo

Economia

Sustentável

• Gigante de biocombustíveis prevê 
maior tráfego de carros nos EUA (leia)

• Recuperação 'verde' pode ajudar 
economias e o clima, diz estudo (leia)

• Povos indígenas do Brasil pedem fundo 
de emergência à OMS (leia)

2°

• Reino Unido supera 32 mil mortes e é o 
país mais afetado da Europa (leia)

• Uruguai começa a deixar isolamento (leia); 
e vai aumentar controle na fronteira (leia)

• Metade dos portugueses ficou em casa no 
primeiro dia de desconfinamento (leia)

• Espanha: registros de Covid-19 se 
estabilizam (leia)

• Mortes podem chegar a 3 mil por dia nos 
EUA até junho, diz documento (leia)
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• Uber pode liderar aporte na Lime (leia)

• B3 ganhou 400 mil novos investidores 
nos últimos dois meses, diz CEO (leia)

• Alta do e-commerce faz Mercado Livre 
manter investimento de R$4 bi (leia)

• Gigantes do varejo já reabriram 18% de 
suas filiais no país (leia)

• Varejo brasileiro pode não seguir o 
mesmo caminho de outros países (leia)

• Alshop: 93% dos varejistas registraram 
queda maior de 50% na receita (leia)

• CNC: vendas no Dia das Mães devem 
encolher quase 60% (leia)

Rizzo Miranda
Diretora - Digital & Inovação da FSB Comunicação
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https://oglobo.globo.com/sociedade/sao-luis-estreia-bloqueio-total-por-causa-da-covid-19-exige-autorizacao-para-circular-24410765
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https://www.nature.com/articles/d41586-020-01136-8
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https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22H22I-OBRBS
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https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22H1JW-OBRWD
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https://www.publico.pt/2020/05/05/sociedade/noticia/metade-portugueses-ficou-casa-dia-desconfinamento-1915257
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https://www.dw.com/pt-br/mortes-por-covid-19-podem-chegar-a-3-mil-por-dia-nos-eua-até-junho-diz-documento/a-53336672
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,uber-pode-liderar-aporte-de-us-170-mi-na-lime,70003293031
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/bolsas-e-indices/noticia/2020/05/05/b3-ganhou-400-mil-novos-investidores-nos-ultimos-dois-meses-diz-ceo.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22H2WB-OBRBS
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/05/gigantes-do-varejo-ja-reabriram-18-de-suas-filiais-no-pais
https://revistapegn.globo.com/apoie-o-negocio-local/noticia/2020/05/no-pos-coronavirus-varejo-brasileiro-pode-nao-seguir-o-mesmo-caminho-de-outros-paises.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/05/93-dos-varejistas-registraram-queda-maior-de-50-na-receita-diz-pesquisa.htm
http://www.cnc.org.br/editorias/economia/noticias/vendas-no-dia-das-maes-devem-encolher-quase-60-por-causa-do-novo
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

