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3.862.676
casos no mundo

265.961
óbitos no mundo

155.939 diagnosticados

83.627

61.685 recuperados

em acompanhamento

Dados da OMS

Brasil em perspectiva
O avanço dos casos de Covid-19 e o 
crescimento no número de mortes 
impulsionaram hoje uma série de 
visões comparativas. A situação do 
Brasil frente ao mundo preocupa (leia). 
O comportamento da pandemia e sua 
disseminação motivam paralelos com a 
Europa (leia). No ranking da OMS, o 
Brasil está em destaque (leia).

Um "êxodo rural"?
Ontem abordei aqui certa 
característica comum entre Brasil e 
Estados Unidos no momento atual da 
disseminação da Covid-19: a 
interiorização e a “periferização”. O 
avanço rápido da doença rumo às 
cidades menores e aos bairros mais 
pobres.

Hoje a BBCBrasil e o G1 trouxeram 
dados da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) que confirmam a tendência. 
O vírus segue sua rota natural de 
capilarização.

Apenas países em que o Estado tem 
autoridade real para impedir 
deslocamentos populacionais e impor 
lockdowns radicais conseguem 
bloquear a marcha batida do vírus. 
Estados Unidos e Brasil são o 
contraexemplo.

Principalmente o Brasil, em estado de 
pré-anomia do Estado. Resta saber 
como vamos lidar com um efeito 
imediato: o deslocamento maciço de 
pessoas para os grandes centros em 
busca de atendimento médico de alta 
complexidade indisponível nas 
pequenas localidades.

Um “êxodo rural de novo tipo” 
(desconte a figura de retórica) em 
pleno Brasil do século 21.

273 mil
publicações coletadas

521 mi
perfis potencialmente impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, respeitando as limitações 
de coleta de cada API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

Redes sociais

Guedes
Ministro diz ser possível fazer 3 ou 4 
privatizações no 2º semestre (leia); e 
reforça compromisso fiscal (leia)

Auxílio emergencial

Cerca de 93% dos beneficiários usaram 
recursos (leia); calendário de novo lote 
será divulgado na próxima semana (leia)

Reflexo da crise
82,8% foram financeiramente impactados, 
indica levantamento (leia)

Royalties do petróleo
Arrecadação de municípios do Nordeste 
pode cair quase 20% (leia)

• Depois de anunciar churrasco, Bolsonaro 
diz ser 'fake' e critica jornalistas (leia)

• Congresso Nacional decreta luto de 3 dias 
por mortes por Covid-19 (leia)

• Com arma em mãos, Roberto Jefferson 
diz no Twitter: 'Estou me preparando para 
combater o bom combate' (leia)

• Apoiadores de Bolsonaro fazem ato para 
atacar Moro, Congresso e STF (leia)

• PGR quer assistir ao vídeo da reunião 
indicada por Moro antes de decidir se o 
material fica em sigilo no STF (leia)

• Com queda na arrecadação, estados 
devem voltar a atrasar salários (leia)

• Planalto responsabiliza Google por 
colocar anúncios do governo em sites 
impróprios (leia)

• Mais de R$ 2 bi em emendas para o 
combate ao coronavírus estão parados há 
mais de um mês (leia)

Arte on-line
Museus italianos oferecem tour virtual (leia)

Itaú Cultural
'Camarim em Cena' com a atriz Maria Alice 
Vergueiro (assista)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Desmatamento avança, enquanto Brasil 
enfrenta coronavírus (leia)

• Fernando de Noronha descarta últimas 
suspeitas e zera casos de Covid-19 (leia)

• Saúde de 'cidade indígena' entra em 
colapso e prefeito decreta 'lockdown' (leia)

Corporativo

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

• Papa liga para cardeal de SP 
preocupado com 'grave pandemia' (leia)

• Itália registra queda no número diário 
de novos casos e mortes (leia)

• União Europeia traça planos para 
retomar viagens e turismo (leia)

• Em teleconferência vazada, Obama 
descreve liderança de Trump na crise 
de coronavírus como 'caótica' (leia)

• Após perderem R$ 8 bi, lojistas cobram 
compensação em SP (leia)

• Com lojas fechadas e e-commerce 
pequeno, estoques beiram recorde (leia)

• Entregadores em greve na Argentina (leia)

Varejo&Consumo

De novo, acima de 700 óbitos
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram 

que o país superou, mais uma vez, a marca de 700 

registros de mortes em 24h. Hoje o balanço oficial 

atualiza um total de 730 óbitos a mais (leia).

Sensações nas redes

medo

47%

tristeza

16%

indignação

8%

saudade

10%

O medo é majoritário entre as reações coletadas 

nas redes. Motivo: salto no número de mortes

Principais temas

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

10.627óbitos

1.880 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Acesse o dashboard interativo

Eduardo Correia
Sócio-diretor de RH da FSB Comunicação

Saúde_Ciência

Internacional

E não é que 
funciona?!

A Covid-19 veio para quebrar muitos 
paradigmas no mundo corporativo. O 
termo “novo normal” virou lugar-comum 
em curto espaço de tempo.

De fato, a gestão de pessoas não se fará 
mais como alguns meses atrás. 

O mais interessante é como precisamos 
de eventos desta magnitude para superar 
a inata resistência à mudança que o ser 
humano tem e que reverbera 
diretamente na morosidade de 
mudanças culturais das organizações.

O home office é algo extremamente 
difundido no mundo corporativo há anos, 
já que trabalhar de forma remota é bom 
para as duas partes, empregado (maior 
qualidade de vida) e empregador 
(redução de custos e profissionais 
engajados).

Mas por que então tantas empresas 
ainda resistiam a essa mudança? Ora, 
porque é óbvio que trabalhar em casa e 
cuidar dos filhos não funciona, certo?

E o sedutor Netflix então, disponível em 
poucos cliques, sem que o seu chefe 
possa fiscalizá-lo?

Muitas empresas hoje estão percebendo 
de forma empírica que essas verdades 
absolutas caem por terra, em especial se 
a empresa já consegue gerenciar seus 
profissionais pela entrega de resultados e 
não mais pela carcomida folha de ponto 
ou pelo autoengano de que se vejo o 
profissional no escritório é porque ele 
está produzindo.

Mas isso já é tema para outro artigo...

• Indústria de games movimenta US$ 10 
bi só em março deste ano (leia)

• “40 mil funcionários são heróis”, diz 
presidente da Caixa (leia)

• Jorge Paulo Lemann destaca a 
importância da inovação (leia)

• Com dificuldade de obter empréstimo, 
PMEs demitem e fecham (leia)

• Contratados da pandemia nunca 
estiveram com colegas (leia)

• Franquia ajuda restaurantes e pode 
até torná-los franqueados (leia)

• Manter isolamento pode salvar 4.464 
vidas, indica estudo da Unicamp (leia)

• Combinação de antivirais pode ajudar 
recuperação da Covid-19 (leia)

• Síndrome rara ligada à Covid-19 mata 3 
crianças em Nova York (leia)

• Remdesivir: comercialização será 
desafio (leia)

Paraguai: casos 'importados'
O país vizinho registrou 126 novos casos de 

Covid-19 hoje, dos quais 124 são pessoas que 

entraram a partir do Brasil. Os infectados foram 

colocados em quarentena obrigatória (leia).

https://covid19.who.int/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/09/brasil-entra-na-lista-dos-6-paises-que-ultrapassaram-a-barreira-dos-10-mil-mortos-por-covid-19-veja-comparativo.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/numero-de-mortes-no-brasil-sobe-mais-do-que-na-europa.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-05/mundo-tem-38-mi-casos-de-covid-19-brasil-e-6o-em-mortes
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/09/coronavirus-tem-avancado-mais-rapido-em-cidades-pequenas-mostra-levantamento.ghtml
https://exame.abril.com.br/economia/guedes-nao-podemos-cair-na-armadilha-de-baixo-crescimento-e-endividamento/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/09/guedes-volta-a-pedir-que-servidores-aceitem-congelamento-de-salrio.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/cerca-de-93-dos-beneficiarios-do-auxilio-emergencial-usaram-recursos
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/09/caixa-divulgar-na-prxima-semana-novo-lote-de-pagamentos-do-auxilio-emergencial.ghtml
https://www.poder360.com.br/pesquisas/coronavirus-828-foram-financeiramente-impactados-pela-pandemia-diz-pesquisa/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/09/choque-do-petroleo-pode-fazer-arrecadacao-de-municipios-do-nordeste-cair-quase-20percent.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/09/depois-de-anunciar-churrasco-bolsonaro-diz-que-informacao-e-fake-e-critica-jornalistas.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/congresso-nacional-decreta-luto-de-tres-dias-por-mortes-por-covid-19
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/05/09/interna_politica,1145852/com-arma-em-maos-roberto-jefferson-pede-que-bolsonaro-demita-os-minis.shtml
https://www.poder360.com.br/brasil/apoiadores-de-bolsonaro-fazem-carreata-em-brasilia/
https://oglobo.globo.com/brasil/pgr-quer-assistir-ao-video-da-reuniao-indicada-por-moro-antes-de-decidir-se-material-fica-em-sigilo-no-stf-24419458
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-devem-voltar-a-atrasar-salarios,70003297693
https://www.poder360.com.br/governo/planalto-responsabiliza-google-por-colocar-anuncios-do-governo-em-sites-improprios/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/09/mais-de-r-2-bilhoes-em-emendas-para-o-combate-ao-coronavirus-estao-parados-ha-mais-de-um-mes.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/museus-italianos-oferecem-visitas-virtuais
https://www.itaucultural.org.br/assista-ao-camarim-em-cena-com-maria-alice-vergueiro
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-avan%C3%A7a-enquanto-brasil-enfrenta-coronav%C3%ADrus/a-53382482
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/09/fernando-de-noronha-descarta-ultimas-suspeitas-e-zera-casos-de-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/05/09/coronavirus-amazonia-indigenas.htm
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-05/telefonema-e-bencao-do-papa-francisco-ao-povo-de-sao-paulo.html
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22L0T9-OBRTP
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22L0QG-OBRTP
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/em-teleconferencia-vazada-obama-descreve-lideranca-de-trump-sobre-coronavirus-como-caotica,ae8670d76c88d65cb7f0dba1b035fc3flwdm222v.html
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/09/apor-perderem-r-8-bi-na-quarentena-lojistas-cobram-compensacao-em-sp.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/09/com-lojas-fechadas-e-e-commerce-pequeno-estoques-se-aproximam-de-nivel-recorde
https://www.afp.com/pt/noticia/3965/entregadores-domicilio-fazem-greve-na-argentina-em-meio-pandemia-doc-1r67jg1
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-atinge-10-mil-mortes-e-mais-de-155-mil-casos-de-covid-19/
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,mercado-de-games-e-superaquecido-com-isolamento-social,1093479
https://exame.abril.com.br/negocios/40-mil-funcionarios-sao-herois-na-pandemia-diz-presidente-da-caixa/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,jorge-paulo-lemann-destaca-a-importancia-da-inovacao-em-momentos-de-crise,70003297694
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/09/sem-verba-criada-para-salarios-associacao-estima-em-1-milhao-ja-demitidos
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/06/contratados-da-pandemia-nunca-estiveram-com-colegas-novidade-deve-mudar-mercado
https://oglobo.globo.com/economia/apoieonegociolocal/franquia-ajuda-restaurantes-passar-pela-crise-com-possibilidade-de-torna-los-franqueados-24418276
https://www.poder360.com.br/coronavirus/manter-isolamento-nas-proximas-semanas-pode-salvar-4-464-vidas-diz-estudo/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-05/covid-19-combinacao-de-antivirais-pode-ajudar-recuperacao
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22L0SK-OBRTP
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/08/remdesivir-pode-ser-eficaz-para-covid-19-mas-comercializacao-sera-desafio
https://www.abc.com.py/nacionales/2020/05/09/confirman-126-nuevos-casos-de-covid-19-y-nuevamente-casi-todos-del-brasil/

