
Mais um dia acima dos 600 óbitos
O balanço oficial do Ministério da Saúde atualizou, nas últimas 24h, 10.503 novos casos e 

615 novos óbitos. A maior parte, esclarece a pasta, é referente a outros períodos (leia).
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Casos pelo país

6 de maio de 2020

3.595.662
casos no mundo (OMS)
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Debate sobre medidas 
específicas avança no país

A adoção ou não de ações emergenciais de 
enfrentamento à pandemia mobilizou autoridades 
hoje. O ministro da Saúde, Nelson Teich, voltou a 
reforçar que a discussão deve evitar radicalismos e que 
as características de cada lugar precisam ser 
compreendidas (leia) (assista). Em São Paulo, o 
prefeito Bruno Covas afirmou que decretar isolamento 
total não está descartado (leia). Onde as restrições já 
ficaram mais duras, as regras variam (leia).

Redes sociais

Entropia ou 
distopia?

A próxima fronteira da entropia 
brasileira na luta contra o SARS-Cov-
2 é a judicialização. Ministério 
Público e Judiciário sobrepondo-se 
aos governantes para definir a 
paralisação ou não (a tendência 
costumeira é “sim”) das atividades.

E em outras coisas mais.

O Brasil entrou politicamente 
desorganizado na guerra, está 
subindo a curva desorganizado, e 
pelo jeito a pulverização de poder vai 
estender-se ao longo do platô, 
quando este vier. E certamente 
estará por aqui quando finalmente a 
curva embicar para baixo, algo ainda 
fora do radar.

Isso vai cobrar um baita preço.

Não é razoável acreditar que 
promotores e juízes saibam melhor 
que os governos quando fechar e 
quando abrir. Inclusive porque quem 
executa tudo é, como o nome já diz, 
o Executivo. Mas admito que essa 
minha observação tem tudo para 
cair no vazio.

Cada dia traz novos riscos. Com a 
judicialização, um risco novo é 
fechar onde deveria abrir ou abrir 
onde deveria fechar. Decisões 
monocráticas de uma autoridade 
absoluta têm bem mais chance de 
estar erradas.

E fica a dúvida: é entropia ou 
distopia?
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19h (05/05) - Brasil registra 600 novas mortes

11h (06/05) - Famosos compartilham rotinas

A FSB realizou hoje um webinar sobre a 
segurança de dados das empresas, impactadas 
por home office e pelo isolamento social, e a 
privacidade das pessoas, cada vez mais 
conectadas durante a pandemia. Abaixo, 
alguns destaques:

“O treinamento das pessoas sobre os ataques 
cibernéticos é fundamental. É como um 
assalto, sequestro ou até a Covid-19. As 
pessoas acham que não vão ser vítimas até 
serem vítimas. Vale o mesmo com os 
ciberataques. Então, o trabalho focado na 
tecnologia e na conscientização é 
fundamental.”
Emilio Simoni, Diretor do DFNDR Lab 
(Laboratório de segurança digital da PSafe)

“As tentativas de cibergolpe aumentaram mais 
de sete vezes nas últimas semanas nos Estados 
Unidos. É necessário um novo olhar para a 
segurança de dados, baseado no modelo Zero 
Trust de governança. O treinamento em 
relação a phishing precisa ser contínuo, dada a 
dinâmica da cibersegurança. Os phishing 
atacks, por exemplo, mudam constantemente. 
Importante também coletar dados para 
verificar a efetividade desses treinamentos.”
Rafael Costa, General Partner da Vulcan 
Capital

“Temos muito mais gente usando tecnologia 
hoje do que antes da quarentena. A 
conscientização talvez seja o ponto mais 
relevante, pois uma boa parte dessa 
vulnerabilidade e desses problemas pode ser 
evitada com o comportamento do usuário. Só 
que não adianta falar em conscientização se o 
Poder Público não forçar, se não tivermos uma 
lei obrigando. Porque a tecnologia vem mais 
rápido.“
Renato Opice Blum, Chairman do Opice Blum 
Advogados e Coordenador de Cursos na 
EBRADI/FAAP e no INSPER

“A Inloco solicitou à sua base de dados de 60 
milhões de usuários autorização do uso dos 
dados de geolocalização para mapeamento da 
Covid-19. Deste total, 37,5 milhões 
autorizaram. Na China o uso de dados foi 
compulsório. A Inloco não sabe quem é cada 
pessoa. Nenhuma informação pessoal é 
coletada. Todas as informações são 
criptografadas. A visualização dos mapas é 
feita em um foco de região, e não de 
indivíduo.”
André Ferraz, CEO da Inloco

“A engenharia social que envolve as pessoas 
precisa ser inserida na cultura da proteção dos 
dados. Não adianta um grande sistema 
tecnológico se as pessoas não fazem sua parte”
Rizzo Miranda, diretora de Digital&Inovação 
da FSB

"Com a pandemia ocupando grande parte do 
noticiário, temas como a segurança da 
informação e a privacidade acabam eclipsados, 
Mas sabemos que uma pandemia cibernética, 
uma ciberpandemia, pode ter efeitos tão 
devastadores quanto a própria epidemia do 
coronavírus."
Ana Busch, sócia-diretora da FSB

• Brasil registra 2ª maior velocidade global 
em número de mortes por Covid-19 (leia)

• Gilead busca acordo com farmacêuticas 
para produzir Remdesivir em escala (leia)

• Todos correm o risco de se infectar de 
forma grave do vírus, diz CDC (leia)

• Brasil já perdeu mais profissionais de 
enfermagem para o coronavírus do que 
Itália e Espanha juntas (leia)

Saúde_Ciência

Pnad Contínua 2019 (1)

Rendimento do 1% que ganha mais 
equivale a 33,7 vezes o da metade da 
população que ganha menos (leia)

Pnad Contínua 2019 (2)
Saneamento, lixo, bens duráveis e 
população: mais dados da pesquisa (leia)

Dólar

R$ 5,70, novo recorde nominal (leia)

Copom

Selic cai de 3,75% para 3% ao ano (leia)

Energia elétrica

Consumo em abril é o menor para o mês 
desde 2012, diz ONS (leia)

Gasolina

Petrobras reajusta preço na refinaria (leia)

Pagamento do auxílio

Caixa: 2º lote será mais eficiente (leia)

• Câmara aprova em 2º turno texto-base da 
PEC do 'orçamento de guerra' (leia)

• 'Não há solução para as crises fora da 
legalidade constitucional', diz Toffoli (leia)

• TRF-4 mantém condenação de Lula em 2ª 
instância por caso do sítio em Atibaia (leia)

• PP ganha cargo, e 'Centrão' espera novas 
nomeações para os próximos dias (leia)

• Impacto do congelamento dos salários dos 
servidores será de R$ 43 bilhões (leia)

• Senado aprova ajuda a estados e 
municípios; texto vai à sanção (leia)

Videoconferências

Razões do esgotamento psicológico (leia)

Guarda-roupa
Dicas para a arrumação perfeita (leia)

Abraço
Especialistas falam sobre como lidar com a 
redução de contato (leia)

Internacional

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Pandemia se infiltra na Amazônia 
colombiana a partir do Brasil (leia)

• Mudança climática e Covid-19: gráficos 
mostram emissões em queda (leia)

2°

• Paraguai retoma de forma gradual (leia)

• Inclusão de óbitos em casa pode fazer 
taxa de mortalidade subir na França (leia)

• Trump diz que força-tarefa trabalhará por 
'tempo indeterminado' (leia)

• Alemanha faz amplo relaxamento (leia)

Corporativo

1°

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

• Cade aprova união da ESPN Brasil com 
a Fox Sports (leia)

• Uber cortará 3.700 empregos e salário 
do presidente da empresa (leia)

• Gerdau: lucro cai no 1T (leia)

• Petrobras doará combustível para 
abastecer ambulâncias e hospitais (leia)

• 90% apostam que o home office será o 
futuro das empresas, diz pesquisa (leia)

FSB Trocas

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46846-brasil-registra-125-218-casos-de-coronavirus-e-8-536-mortes-pela-doenca
https://covid.saude.gov.br/
https://covid19.who.int/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/06/ministro-diz-que-ideal-seria-identificar-pessoas-que-precisam-ser-separadas-por-causa-de-sintomas-da-covid-19-para-nao-adotar-medidas-radicais.ghtml
https://www.facebook.com/watch/?v=240275774052657
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/bruno-covas-lockdown-sao-paulo-opcoes.html
https://exame.abril.com.br/brasil/o-brasil-em-lockdown-as-regras-para-as-cidades-que-vivem-bloqueio-total/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/05/brasil-registra-2-maior-velocidade-global-em-numero-de-mortes-por-covid-19
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/06/gilead-busca-acordo-com-farmacuticas-para-produzir-remdesivir-globalmente.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/todos-correm-o-risco-de-se-infectar-de-forma-grave-com-coronavirus-diz-orgao-de-saude-dos-eua.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-06/brasil-ja-perdeu-mais-profissionais-de-enfermagem-para-o-coronavirus-do-que-italia-e-espanha-juntas.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27594-pnad-continua-2019-rendimento-do-1-que-ganha-mais-equivale-a-33-7-vezes-o-da-metade-da-populacao-que-ganha-menos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27595-pnad-continua-2019-abastecimento-de-agua-no-centro-oeste-volta-ao-patamar-antes-do-racionamento
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/06/dolar.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/06/copom-faz-novo-corte-e-juro-basico-cai-de-375percent-para-3percent-ao-ano.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/06/com-pandemia-consumo-de-energia-em-abril-e-o-menor-para-o-mes-desde-2012-diz-ons.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22I2ES-OBRBS
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/pagamento-do-segundo-lote-dos-r-600-sera-mais-eficiente-diz-caixa
https://www.camara.leg.br/noticias/659507-camara-aprova-em-2o-turno-texto-base-da-pec-do-orcamento-de-guerra/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/06/toffoli-repudia-agressoes-a-jornalistas-em-ato-pro-governo.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/05/06/trf-4-mantem-condenacao-de-lula-em-segunda-instancia-por-caso-do-sitio-em-atibaia.ghtml
https://extra.globo.com/noticias/brasil/pp-ganha-cargo-centrao-espera-novas-nomeacoes-para-os-proximos-dias-24413278.html
https://www.poder360.com.br/economia/impacto-do-congelamento-dos-salarios-dos-servidores-sera-de-r-43-bilhoes/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/06/senado-aprova-projeto-que-preve-ajuda-a-estados-e-municipios.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-06/por-que-as-videoconferencias-nos-esgotam-psicologicamente.html
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/05/06/carol-rosa-que-organiza-o-armario-das-famosas-ensina-a-arrumar-o-seu.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/06/abracos-tem-feito-bastante-falta-como-lidar-com-a-falta-que-eles-fazem.htm
https://www.afp.com/pt/noticia/3965/pandemia-se-infiltra-na-amazonia-colombiana-partir-do-brasil-doc-1r13wo1
https://www.bbc.com/news/science-environment-52485712
https://www.afp.com/pt/noticia/3965/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena-doc-1r075f1
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22I1U4-OBRWD
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/trump-diz-que-forca-tarefa-de-combate-ao-coronavirus-trabalhara-por-tempo-indeterminado,6888644cab694cdfd0aa0bf2d03e3d34uvi8eqgd.html
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-restrições-devido-ao-coronavírus/a-53352908
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/tributos-e-empresas/concorrencia/cade-aprova-espn-brasil-fox-sports-06052020
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/05/06/uber-cortara-3700-empregos-e-salario-do-presidente-da-empresa.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22I1SV-OBRBS
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/06/petrobras-doara-combustivel-para-abastecer-ambulancias-e-hospitais-campanha.htm
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/05/90-dos-profissionais-acreditam-que-o-home-office-sera-o-futuro-das-empresas.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

