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em acompanhamento

Dados da OMS

Desconfinamento europeu
A vida em alguns países da Europa 
retomou parte da normalidade hoje. 
Não por completo. E não sem 
regras. A pandemia ainda é uma 
realidade, mas as pessoas foram às 
ruas (leia e assista). O comércio e o 
transporte público (leia e assista) se 
destacaram (leia) (leia).

Autoridade e 
competência

Países notam algum repique da 
contaminação pelo SARS-CoV-2 quando 
começam a reabrir as atividades. 
Inclusive países-exemplo na luta contra 
a pandemia, como Alemanha e Coreia 
do Sul. Não chega a ser surpresa. 

Em meio às polêmicas científicas 
mundo afora, há um consenso: solução 
mesmo só com a imunidade, provocada 
pelo vírus ou pela vacina.

Como a vacina ainda demora, resta a 
ação viral. E como o isolamento social 
protege exatamente contra a 
contaminação, tem um efeito colateral. 

O contágio coletivo é mais lento, e por 
isso a imunização coletiva também. E 
vem o problema: qual o grau ótimo de 
achatamento da curva de contágio de 
modo a não colapsar o sistema de saúde 
e tampouco matar a economia?

Uma curva achatada demais protege 
bem o sistema hospitalar, o que é bom. 
Mas pode ter efeitos trágicos sobre a 
atividade e o emprego, e portanto sobre 
a saúde. O que é indesejável. 

Para controlar o andamento desses dois 
fatores o ideal aqui seria um Estado 
central com autoridade e competência. 

Sofreríamos, mas menos do que vamos 
sofrer com o nosso desarranjo atual.

261 mil
publicações coletadas

1,1 bi
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

Anfavea
Previsão de vendas 'muito ruins' no 2T (leia)

Mercado de trabalho 1

Número de pedidos de seguro-desemprego 
aumenta 22,7% em abril (leia)

Mercado de trabalho 2

7 milhões de trabalhadores formais tiveram 
salário e jornada cortados (leia)

Reforma tributária

Governo avalia desoneração de empresas, 
diz secretário Carlos da Costa (leia)

Auxílio emergencial
Caixa aguarda calendário para detalhar 
pagamento da 2ª parcela (leia); filas serão 
menores, afirma presidente do banco (leia)

B3/câmbio

Ibovespa cai 1,49%; dólar vai a R$ 5,82 (leia)

Cheque especial e cartão

Senado pauta para amanhã projeto que 
limita juros em 20% ao ano (leia)

• Valeixo fala por 6 horas e confirma versão 
de Moro sobre demissão da PF (leia)

• PF vai exibir amanhã às 8h o vídeo de 
reunião de Moro com Bolsonaro (leia); 
presidente diz que é oportunidade para 
‘comprovar’ que ele ‘nada deve’ (leia)

• Bolsonaro afirma que veto a auxílio para 
Estados atenderá 100% a Guedes (leia)

• Salões de beleza, barbearias e academias 
entram na lista de serviços essenciais (leia)

• 'Presidente dá cambalhota e ele mesmo 
escorrega', diz FHC (leia)

• 'Moro teria saído muito maior se não 
tivesse feito tanta picuinha', diz Carla 
Zambelli (leia)

• Caminhoneiros fecham ruas em SP (leia)

• Centrão pede a Maia que vote criação de 
tribunal ao custo de quase R$300 mi (leia)

Yoga on-line
Professores falam sobre alta procura (leia)

Home office
Se o objetivo é reforçar profissionalismo, 
eis o que não deve ser feito (leia)

Solidariedade

Neurociência: ajudar as pessoas é um ato 
que faz bem à saúde mental (leia)

Ensino a distância

Modelo esbarra na realidade de alunos e 
professores da rede pública (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• JBS doará R$ 700 milhões para ajudar 
no combate à Covid-19 (leia)

• Os cenários possíveis para a indústria 
da moda agora e no futuro (leia)

• Toyota cortará produção norte-
americana em 29% até outubro (leia)

• Coty venderá participação majoritária 
na Wella e outras marcas (leia)

Corporativo

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

• Putin ordena flexibilização gradual do 
bloqueio na Rússia (leia); país é o 3º 
com mais casos de Covid-19 (leia)

• Argentina prorroga quarentena (leia)

• Arredores da cidade de Nova York 
podem reabrir no fim de semana (leia)

• EUA determinam uso de máscaras na 
Casa Branca (leia); Trump acusa 
democratas de lentidão (leia)

• Os protocolos sanitários para reabertura 
segura de bares e restaurantes (leia)

• Contra a crise, pequenos negócios vão 
atrás da clientela fiel (leia)

• Lojistas de shoppings registram 
prejuízos de R$ 27 bi (leia)

Varejo&Consumo

OMS pede vigilância constante
A Organização Mundial da Saúde se manifestou hoje sobre o processo de reabertura adotado no 

mundo. E reforçou que o fim das restrições precisa ser lento e bem calculado. A OMS recomendou 

um ‘olhar vigilante’ sobre o vírus e atenção total às medidas de controle (leia) (leia).

Sensações nas redes
Debates que marcaram o Dia das Mães 

mantiveram a sensação de alegria em alta

Principais temas

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

11.519 óbitos

1.897 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Internacional

Sob a perspectiva 
do milhão

Nos últimos dias, o Brasil ultrapassou 
Espanha, França e Itália em mortes 
diárias por Covid-19, ficando atrás apenas 
de Reino Unido e Estados Unidos.

O acompanhamento diário de óbitos, 
principalmente com a média móvel de 7 
dias para amenizar mudanças bruscas, é 
importante para ver se a curva do Brasil 
está ascendente ou se atingimos o tão 
esperado platô - quando as mortes ficam 
estáveis para, então, ter início a queda.

Por enquanto, a curva no Brasil continua 
com o bico para cima, principalmente 
concentrada em cinco estados: São Paulo 
e Rio de Janeiro, que somam quase 
metade das mortes, além de Amazonas, 
Ceará e Pernambuco.

Cada morte tem seu nome e sobrenome. 
Mas é importante ressaltar que, como o 
Brasil é um país continental, a taxa de 
mortes por um milhão de habitantes está 
em 53 por aqui. 

Número bem mais baixo do que Bélgica 
(751), Espanha (572), Itália (508), Reino 
Unido (472), França (404), Suécia (322), 
Holanda (318) e Estados Unidos (245). E 
até mesmo da Alemanha (91).

• Conselho anuncia operação em áreas 
protegidas da Amazônia Legal (leia)

• Não queremos que o Brasil seja colocado 
como vilão do Meio Ambiente, diz 
Hamilton Mourão (leia)

• Com alterações, MP 910 deve ser votada 
amanhã na Câmara dos Deputados (leia)

• Míriam Leitão: Nova GLO só funcionará 
se o governo tiver coordenação (leia)

• Equipes de saúde redefinem critérios 
para decidir ocupação de UTIs (leia)

• Homens têm nível mais alto de enzima 
essencial para infecção, diz estudo (leia)

• Universidades federais conduzem mais 
de 800 pesquisas sobre Covid-19 (leia)

• Brasil vai testar contra coronavírus 
remédio para artrite que teve bons 
resultados na França (leia)

Governo anuncia diretrizes
O Ministério da Saúde apresentou hoje o documento ‘Estratégia de Gestão de Riscos’, que visa 

auxiliar estados e municípios na tomada de decisão na resposta à pandemia da Covid-19 (leia) (leia).

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Comunicação

Acesse o dashboard interativo

alegria

20%

medo

16%

tristeza

15%

indignação

14%

https://covid19.who.int/
https://pt.euronews.com/2020/05/11/conheca-as-regras-para-compras-em-tempos-de-pandemia
https://pt.euronews.com/2020/05/11/franca-volta-a-sair-a-rua
http://www.rfi.fr/br/video/20200511-milh%C3%B5es-de-franceses-puderam-sair-de-casa-sem-a-obriga%C3%A7%C3%A3o-de-apresentar-uma-autoriza%C3%A7%C3%A3o-para-circular-nas-ruas
https://www.efe.com/efe/espana/destacada/en-holanda-los-ninos-vuelven-al-cole-y-padres-a-la-peluqueria/10011-4243743
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22N2US-OBRBS
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/numero-de-pedidos-de-seguro-desemprego-aumenta-227-em-abril
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/7-milhoes-de-trabalhadores-formais-tiveram-salario-e-jornada-cortados-apos-pandemia.shtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22N2M2-OBRBS
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/11/auxilio-emergencial-caixa-aguarda-governo-federal-divulgar-novo-calendario-para-detalhar-pagamento-da-2a-parcela.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/segunda-parcela-do-auxilio-emergencial-tera-filas-menores-diz-caixa
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/05/11/fechamento-dolar-bolsa.htm
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-pauta-projeto-que-limita-juro-do-cheque-especial-e-do-cartao-em-20-ao-ano,70003299510
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/11/valeixo-fala-por-6-horas-e-confirma-versao-de-moro-sobre-demissao.htm
https://exame.abril.com.br/brasil/pf-vai-exibir-amanha-as-8h-o-video-de-reuniao-de-moro-com-bolsonaro/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/11/bolsonaro-diz-que-video-de-reuniao-vai-comprovar-que-ele-nada-deve.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22N2W9-OBRTP
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/11/coronavirus-bolsonaro-inclui-salao-barbearia-e-academia-como-atividades-essenciais.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52610097
https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2020/05/carla-zambelli-moro-teria-saido-muito-maior-se-nao-tivesse-feito-tanta-picuinha.html
https://www.poder360.com.br/coronavirus/caminhoneiros-desafiam-governo-estadual-e-fecham-ruas-em-sao-paulo/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/centrao-pede-a-maia-que-vote-criacao-de-tribunal-ao-custo-de-quase-r300-mi/
https://g1.globo.com/bemestar/viva-voce/noticia/2020/05/11/yoga-on-line-se-adapta-para-novo-publico-durante-pandemia.ghtml
https://forbes.com.br/carreira/2020/05/4-habitos-que-podem-fazer-seu-chefe-desconfiar-do-seu-profissionalismo-no-home-office/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/11/ajudar-as-pessoas-faz-bem-a-saude-mental-na-quarentena-diz-neurociencia.htm
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52568678
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/05/11/jbs-anuncia-doao-de-r-700-milhes-para-ajudar-no-combate-covid-19.ghtml
https://forbes.com.br/forbeslife/2020/05/mckinsey-faz-previsao-sombria-para-a-industria-de-us-25-trilhoes-da-moda/
https://www.reuters.com/article/us-toyota-production-exclusive/exclusive-toyota-to-cut-north-american-output-by-29-through-october-idUSKBN22N1W4
https://exame.abril.com.br/negocios/coty-vendera-participacao-majoritaria-na-wella-e-outras-marcas/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22N2FF-OBRWD
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/russia-italia-reino-unido-covid-19.html
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/05/11/NWS,140096,70,1668,NOTICIAS,2190-ARGENTINA-PRORROGA-QUARENTENA-ATE-MAIO.aspx
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22N2M9-OBRWD
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/11/eua-determinam-uso-de-mascaras-na-casa-branca.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/05/11/de-olho-em-reeleicao-trump-acusa-democratas-de-lentidao-para-sair-do-isolamento-do-coronavirus.htm
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/11/luvas-cardapio-plastificado-e-fim-do-self-service-as-estrategias-dos-restaurantes-para-a-futura-reabertura.ghtml
https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-11/de-vouchers-a-vaquinha-de-whatsapp-a-bazar-online-pequenos-negocios-vao-atras-da-clientela-fiel.html
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/11/lojistas-de-shoppings-registram-prejuizos-de-r-27-bi-com-comercio-fechado.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-may-2020
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/11/oms-atualiza-diretrizes-sobre-reabertura-dos-paises-apos-a-pandemia.ghtml
https://covid.saude.gov.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/conselho-anuncia-operacao-em-areas-protegidas-da-amazonia-legal
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/nao-queremos-que-o-brasil-seja-colocado-como-vilao-do-meio-ambiente-diz-mourao.shtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/com-alteracoes-mp-910-deve-ser-votada-na-terca-veja-o-relatorio-na-integra/
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/uma-nova-glo-na-amazonia-so-funcionara-se-governo-tiver-coordenacao.html
https://www.huffpostbrasil.com/entry/criterios-escolha-leitos-coronavirus_br_5eb6ebabc5b6c3bd8700282e
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22N23V-OBRTP
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-05/universidades-federais-conduzem-mais-de-800-pesquisas-sobre-covid-19
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-vai-testar-contra-coronavirus-remedio-para-artrite-que-teve-bons-resultados-na-franca,70003299541
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46862-ministerio-da-saude-apresenta-diretrizes-para-auxiliar-na-decisao-sobre-distanciamento-social
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/11/governo-anuncia-diretriz-para-que-estados-e-municipios-decidam-sobre-lockdown.ghtml
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/

