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Casos

1.546

A importância da
vacina contra a gripe

confirmados pelo Ministério da Saúde

Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a
gripe. Os públicos prioritários na primeira etapa são idosos e
trabalhadores da saúde. O ministro Luiz Henrique Mandetta
reforçou hoje que essa imunização não protege contra a Covid19, mas 'blinda' grupos sensíveis contra outros vírus respiratórios
que acabam levando muita gente ao hospital. A estratégia é
proteger o sistema e evitar que uma sobrecarga nas próximas
semanas congestione a rede. Mandetta lembrou que
organização e disciplina são fundamentais, desaconselhando
correria e busca desnecessária por parte de quem, neste
momento, não é alvo da campanha (veja o vídeo
institucional). Foram adquiridas 75 milhões de doses da vacina. O
dia “D” de mobilização acontecerá no dia 9 de maio, um sábado.

Após queda no sábado (21), foi registrado
novo crescimento no percentual de casos
confirmados pelo Ministério da Saúde
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Redes Sociais
228 mil
publicações, atingindo potencialmente 536
milhões de perfis. O fluxo mais relevante
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Acesse e veja dados atualizados aqui
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Acesse e veja dados atualizados aqui

Jornalista, analista político da FSB e colunista de Veja e do Poder360

Nova York e São Paulo.
E o oportunismo
Nova York tem um terço dos casos da Covid-19 nos
Estados Unidos. A cidade. E o estado do mesmo nome
tem dois terços. São Paulo, o estado, tem quatro de cada
dez casos confirmados no Brasil e 22 das 25 mortes até
agora.

Mencionaram hoje o novo coronavírus

concentrou-se no dado oficial de que os óbitos no Brasil
aumentaram. Perfis de veículos de imprensa impulsionaram
os debates a partir dessa informação. Bolhas povoadas por
perfis comuns – sem a presença de grandes
influenciadores – refletiram preocupação e voltaram a
acentuar medo de que a pandemia avance no país. As
conversas também ganharam tom de preocupação social.

fome e a miséria

Fluxos diversos apontaram a
como dramas que poderão se agravar com a Covid-19. Por
fim, assim como nos últimos dias, os perfis do presidente

Jair Bolsonaro foram responsáveis pelo maior
número de interações.

Resta saber se o fluxo de gente vinda da Itália tem algo a
ver com essas concentrações.
Trata-se apenas de especulação minha. São Paulo e Nova
York são duas cidades de grande população de
descendentes italianos.
Outro assunto. Em meio à guerra contra o vírus,
especula-se aqui com o cancelamento das eleições e a
prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores.
É como diz a frase célebre: Para cada problema
complexo existe uma solução simples, e errada.

E, neste caso, oportunista. Em primeiro lugar, a
Constituição proíbe. Verdade que seguir a Carta anda
meio demodé, mas também não precisam exagerar.
É da política os políticos defenderem em primeiro lugar
seu próprio interesse.
Mas a arte está em fazer parecer que defendem o
interesse dos demais. Do povão.
Dar bandeira é coisa de amador.

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

Mundo
• Olimpíadas: COI avaliará cenários (leia o comunicado)
• China volta a registrar transmissão local da Covid-19
• Chanceler alemã Angela Merkel teve contato com médico
positivo para Covid-19 e decide ficar em quarentena

• Itália 1: Cuba envia médicos à região da Lombardia

• Itália 2: 651 morrem em um dia; vítimas fatais são 5.476

Poder + Política

Marcelo Tokarski
Diretor do Instituto FSB Pesquisa

Um dado em especial da pesquisa feita pela FSB
com a população - e divulgada na sexta-feira (20)
(veja a íntegra) - preocupa: 71% dos entrevistados
acreditam que quem apresentar qualquer sintoma
de gripe deve procurar um serviço de saúde.
Se isso acontecer, os serviços de saúde entrarão
em colapso.
A orientação do Ministério da Saúde é que as
pessoas que apresentarem sintomas leves de
gripe (tosse e febre baixa) fiquem em casa, em
quarentena.
Se a febre persistir, deve-se procurar um posto de
saúde.
Só devem procurar um hospital aqueles que
sentirem falta de ar.

• Luiz Henrique Mandetta (ministro da Saúde)
defende adiamento das eleições municipais

• Rodrigo Maia (presidente da Câmara) e Luís Roberto
Barroso (ministro do STF) dizem que não é momento de
debater o assunto

• Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina a
transferência de R$ 1,6 bilhão recuperados pela Lava Jato
da educação para a saúde

• Primeiro parlamentar com Covid-19, senador Nelsinho
Trad (PSD-MS) recebe alta

Bem-estar... (em casa)

Economia
BNDES
R$ 55 bilhões serão injetados para preservar o caixa das
empresas e a manutenção de empregos (assista)
Abimaq
Indústrias de máquinas e equipamentos vão doar
respiradores mecânicos
Receita Federal
Suspenso, temporariamente, o prazo para atos
processuais e procedimentos administrativos
CNA
Cenário do impacto da pandemia para o agro (leia a aqui)

• Cursos on-line com foco na carreira (veja)
• Rita Lobo: alimentação saudável na quarentena (veja)
• Contação de histórias e leitura para crianças (confira)
• Aprenda a fazer drinks sem sair de casa (saiba mais)
• The Metropolitan Opera: streaming em HD (assista)
• Aulas de desenho gratuitas com ilustradores famosos

Varejo + Consumo
• Via Varejo fecha mais de 1 mil lojas temporariamente
• Globoplay e serviços digitais da Globo adotam medida
para garantir estabilidade do streaming (saiba mais)

• Shoppings estimam perda mensal de R$ 15 bilhões (leia)

