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Dados da OMS

Pela 1ª vez, Brasil registra 
mais de mil óbitos em 24h

Dados do Ministério da Saúde 
atualizados hoje revelam que, nas 
últimas 24h, os sistemas oficiais de 
informação registraram o recorde de 
1.179 mortes por Covid-19 e 17.408 
novos casos (leia) (leia) (leia) (leia). 
Nos Estados Unidos, o presidente 
Donald Trump disse que cogita 
proibir voos provenientes da América 
Latina, especialmente devido à 
situação no Brasil: ‘Eu não quero 
pessoas vindo para cá e infectando 
nosso povo’ (assista) (leia) (leia).

Primeiro e segundo
O presidente Donald Trump disse que 
os Estados Unidos estudam suspender 
os voos do Brasil para os Estados 
Unidos por causa da escalada aqui da 
Covid-19.

A rigor, haveria mais razões ainda para 
Jair Bolsonaro suspender os voos de lá 
para cá. Basta comparar as estatísticas 
macabras. A diferença, parece, é eles 
estarem já ensaiando a descendente, 
enquanto nós aqui escalamos com 
vigor a montanha.

Bem, como os números de lá já 
mostram há algum tempo, e como os 
daqui começam a mostrar, ambos os 
países estão na luta por ouro e prata na 
tétrica contabilidade planetária das 
mortes por SARS-CoV-2.

Em valores absolutos, claro. Uma parte 
disso é por serem muito populosos. 
Mas não explica tudo. Índia, Rússia e 
China estão aí para não me deixar 
mentir.

A subestimação do problema e a 
descoordenação política interna são 
boas pistas.

Agora deve começar por aqui mais 
pesadamente o blame game, que lá já 
vai à toda, até porque tem eleição 
presidencial este ano. Mas se você 
apostar que a ferocidade vai ser 
semelhante não corre risco de perder 
dinheiro.
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Redes sociais

Fórum Econômico Mundial

Recessão global prolongada é provável, 
indica relatório (leia) (íntegra)

PIB Brasil

Contração pode ser maior que 5% em 
2020, diz Mansueto (leia)

Auxílio emergencial
10 milhões ainda aguardam análise (leia)

Setor elétrico
Decreto congela reajuste tarifário de 
energia até 2021 (leia)

B3/câmbio

Ibovespa cai 0,56%; dólar a R$ 5,759 (leia)

• Congresso avalia adiar eleições sem 
prorrogação de mandato (leia)

• Câmara aprova uso obrigatório de 
máscara em todo o país (leia)

• 'Tem alguma coisa de podre no reino do 
Brasil', diz editorial do Le Monde (leia)

• Resistências levam Câmara a adiar 
criação do TRF de Minas Gerais (leia)

• MEC estuda novas datas para o Enem e 
Weintraub faz consulta pública (leia)

• STF julga amanhã medida que 'blinda' 
atos de gestor público na Covid-19 (leia)

Saúde mental
Confinamento deprimiu (e divertiu) 
crianças e adolescentes na França (leia)

Impulsos no isolamento
'Tentações' e ansiedades ao comprar (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

Sensações nas redes
De forma inédita, 'paz' ganha relevância 

entre as reações. Motivo: avanço de debates 

sobre violência urbana e a pandemia

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

17.971 óbitos

3.319 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Influencers em busca 
de uma primavera?

O #VemPraRua ficou conhecido como a 
“primavera brasileira” em 2013. Muita gente, 
de forma equivocada, achou que aquele 
chamamento digital às ruas levou ao 
impeachment da ex-presidente Dilma. A 
comunicação nunca derrubou governos. Em 
lugar nenhum do mundo. Ela sempre 
acelerou movimentos que ajudaram a 
derrubar governos. Como parte de 
tempestades perfeitas. E já fazia isso sem 
internet. Só lembrar Watergate.

Mas acelerar processos já é uma condição 
única. Especial. E, apesar do cenário tóxico –
com bots inflando versões de fake news -, 
ainda temos um belo latifúndio de 
comunicação digital para acreditar.

Dois exemplos esta semana trouxeram essa 
certeza e vieram de improváveis atores 
sociais há bem pouco tempo. Felipe Neto e 
Anitta já sacodem a internet com audiências 
que TV’s abertas já não conseguem há muito 
tempo. E estão agora em todas as rodas de 
conversas digitais discutindo o país, mazelas, 
problemas públicos e políticos. Um trabalho 
fundamental para os milhões que os seguiam 
sem contato com essa realidade. Um 
trombone digital.

Eles já tinham audiência, autenticidade e 
reputação digital. Agora têm também um 
país para debater. A primavera ainda está 
longe. Mas este debate de outono parece 
bom. Longa vida aos dois, portanto.

Ervas medicinais

Como indígenas da Amazônia brasileira 
combatem o coronavírus (leia)

Menos emissões
Mais um estudo mostra queda nas 
emissões de CO2 durante a crise (leia)

Política externa para o clima
Um debate sobre a liderança dos EUA (leia)

• Governo destina R$ 5 milhões para 
pesquisa com nitazoxanida (leia)

• Reino Unido testará hidroxicloroquina
como forma de tratamento (leia)

• OPAS defende que todos os países 
tenham acesso a vacinas (leia)

• Fiocruz inaugura hospital de alta 
complexidade (leia)

Acesse o dashboard interativo
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*Dados do dia 18/05

Varejo&Consumo

Principais temas

Corporativo

• Doações em resposta à Covid-19 chegam 
a R$ 5 bi em 2 meses (leia)

• Hershey's cresce na pandemia (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Itália: quase todo comércio reabre (leia)

• Chilenos fazem protesto violento por 
falta de alimentos (leia)

• Assembleia da ONU: Guterres sugere que 
líderes mundiais enviem vídeos (leia)

• 10 países que mais gastaram para 
enfrentar a pandemia de Covid-19 (leia)

• Rússia aguarda por ventiladores; casos se 
aproximam de 300 mil (leia)

• Facebook lança plataforma de vendas 
para pequenos comerciantes (leia)

• Brasileiro nunca testou tantos serviços 
de compras, diz Google (leia)

Apoio psicológico a profissionais do SUS
O projeto TelePSI prestará serviços de teleconsulta por meio 

de uma central de atendimento (leia).

Para acompanhar a evolução das mortes por 
Covid-19 em todo o país, o Instituto FSB Pesquisa

elabora diariamente o gráfico abaixo, que 
acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da 

Federação a partir do dia em que a média móvel 
de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e 
divididas por 7) da respectiva região chega pela 

primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as 
curvas de óbitos com base no mesmo período de 

evolução da doença em cada UF.
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