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5.939.234
casos no mundo

367.255
óbitos no mundo

514.849 diagnosticados

278.980
206.555 recuperados

em acompanhamento

Dados da OMS

Parte do mundo se reconecta 
ao turismo

Alguns dos pontos turísticos mais 
famosos do mundo reabriram ou 
estão prestes a reabrir. Na Itália, a 
Torre de Pisa voltou a receber 
visitantes depois de quase três meses 
– amanhã será a vez do Coliseu (leia) 
(leia) (leia). A Organização Mundial do 
Turismo (UNWTO) preparou uma série 
de diretrizes (leia) para impulsionar o 
setor, reforçando que é preciso agir de 
forma decisiva de modo a resgatar a 
confiança dos viajantes.

O novo ator
No nosso ambiente de tensão 
institucional tem razão quem diz “o 
jogo ainda não começou”. O que há 
por enquanto são rugidos de parte a 
parte. Quando é que o jogo vai 
começar para valer? Quando - e se -
alguém decidir fazer o primeiro 
lance fora das regras. Dar o primeiro 
passo.

Aqui o presidente da República está 
em alguma desvantagem, pois 
quem define se uma coisa anda 
dentro ou fora da regra é o Supremo 
Tribunal Federal. E no momento 
este virou o principal problema para 
o ocupante do Planalto.

Na Câmara Jair Bolsonaro parece ter 
reunido votos suficientes para 
bloquear um eventual impeachment 
ou uma igualmente eventual licença 
para processo por crime comum. A 
frente legislativa parece no 
momento controlada.

Na rua, o que há até agora são 
pequenos grupos, com a novidade 
de que ontem o outro lado começou 
a mobilizar-se. Mas para a coisa 
desandar alguém precisará acender 
um pavio. A exemplo de 
Minneapolis.

Atenção mesmo? No Judiciário. No 
STF e no Tribunal Superior Eleitoral, 
o novo ator que prepara a entrada 
no palco.

243 mil
publicações coletadas

945 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

Auxílio emergencial

Grupo defende imposto sobre ricos para 
prorrogar benefício (leia)

Agronegócio

Dólar alto favorece venda de grãos, mas 
pesa na compra de insumos (leia)

Orçamento
Governo atualiza programação (leia)

• Atos têm confronto entre torcedores, 
bolsonaristas e policiais em SP e Rio (leia)

• Bolsonaro vai a manifestação e anda a 
cavalo em frente ao Planalto (leia)

• '300 do Brasil' faz ato em frente ao STF 
com tochas e gritos contra Moraes (leia)

• Celso de Mello lembra Alemanha e pede 
resistência a 'abjeta ditadura' (leia)

• Eduardo Bolsonaro diz que Brasil também 
deve considerar antifas terroristas (leia)

• 52% são contra presença de militares no 
governo, aponta Datafolha (leia)

Fazendo as contas do treino
Os custos de apps e equipamentos (leia)

Receitas do chef
O terroir francês ao alcance de todos (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
Em dia de atos públicos em capitais, a 

sensação de 'indignação' ganha força

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

29.314 óbitos (total)

4.208 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Sob a mesma 
tempestade

Todos os dias, números e gráficos inundam 
mentes e invadem o isolamento social. 
Despertando incertezas e medos frente ao 
inimigo invisível e implacável.

Após quase 3 meses de confinamento, e os 
estados sinalizando planos de reabertura 
mesmo sem termos tido sucesso na 
contenção da pandemia, o receio tende a 
nos acompanhar - talvez até 
indefinidamente -, influenciando relações 
e prioridades.

Mas se estamos tão preocupados com 
beijos e apertos de mão perdidos, teremos 
tempo para assimilar o que essa crise nos 
reapresenta em termos de humanidade e 
solidariedade?

Li outro dia que não estamos no mesmo 
barco, mas sob a mesma tempestade. 
Cada um enfrentando como pode e com o 
que tem o momento adverso.

Em uma rede social, um conhecido lançou 
a pergunta: 'Você entende o privilégio de 
poder fazer quarentena?'

Uns comemoraram o dia a dia com os 
filhos. Outros, o fato de poder fazer 
atividade física em casa. Muita gente 
respondeu que estava feliz por fugir do 
engarrafamento.

A análise das respostas revela certa 
carência de senso crítico em relação ao 
próximo e ao momento. E demonstra que 
ainda não extraímos o melhor do pior. 
Talvez nem o faremos.

Pode ser que a rotina seja retomada e que 
muitas dúvidas acumuladas na crise 
passem.

Mas pode ser também que voltemos ao 
'normal' sem compreender o que essa 
pandemia é capaz de ensinar.

Você pode até estar em um iate nessa 
tempestade, mas por quanto tempo 
conseguirá viver o próprio isolamento?

Saldo da pandemia

Desmatamento, mortes no campo e 
outros problemas, dizem entidades (leia)

Agricultura familiar

Crise ameaça 18 milhões no Brasil (leia)

• Dia Mundial sem tabaco: relação 
entre fumo e Covid-19 (leia)

• Fiocruz MG trabalha em vacina (leia)

• Uso de terapias complementares para 
Covid-19 divide opiniões (leia)

Acesse o dashboard interativo

saudade
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medo
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*Dados do dia 30/05

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Sleeping Giants: 150 empresas mudam 
plano de anúncios on-line (leia)

• Twitter e Google lideram coro de marcas 
apoiando protestos antirracistas (leia)

• Boom do home office abre possibilidade 
de ‘modelo híbrido’ na retomada (leia)

• JDE Peet's levanta US$ 2,5 bi no maior 
IPO da Europa (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Pessoas são mais importantes do que 
economia, diz Papa (leia)

• Chile supera 1 mil mortes por coronavírus 
e se aproxima de 100.000 casos (leia)

• Trump ignora o Brasil em proposta de 
reunião do 'G11' em setembro (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.

480 óbitos (em 24h)

No setor aéreo, crise é histórica
Prejuízos, reduções de jornada e demissões indicam o 

quanto a pandemia impacta a aviação (leia) (leia).

• Bares e restaurantes buscam soluções 
para quando puderem reabrir (leia)
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