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Um dia de cada vez
Cidades pequenas e médias espalhadas 

pelo país têm revisado protocolos com 

cada vez mais frequência. De olho nas 

ocupações de leitos de UTI e nos números 

de infecções e óbitos, gestores locais 

reabrem e fecham a economia. Ao que 

parece, a estratégia de isolamento 

intermitente se consolida (leia) (leia) (leia).

210 mil
publicações coletadas

411 mi
perfis potencialmente

impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram. respeitando as limitaçõesde coleta de cada

API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Redes sociais

Pós-crise
Equipe econômica prepara agenda de 

retomada (leia)

Efeito colateral
Produtividade tem queda no 1T (leia)

Conjuntura
Salim Mattar diz que governos anteriores 

não cumpriram a Constituição (leia)

América Latina

FMI cria colchão de US$ 107 bi (leia)

• Edição extra do Diário Oficial publica 

exoneração de Weintraub (leia); interino 

assume o MEC (leia)

• Nunca falei com Queiroz e também não 

sou o 'Anjo', diz advogado dos 

Bolsonaro (leia)

• Flávio Bolsonaro se diz ‘vítima de grupo 

político’ e reafirma inocência (leia)

• Toffoli diz que Forças Armadas não 

podem ser Poder moderador (leia)

• Ator Mário Frias é nomeado secretário 

especial de Cultura (leia)

• Protestos e pico da pandemia levam DF 

a interditar Esplanada no domingo (leia)

• MEC abre consulta sobre Enem (leia)

• Senado paga R$ 740 mil em hora extra 

a servidores (leia)

Lixo no lugar
Descarte de resíduos domiciliares exige 

cuidados especiais (leia)

Para pensar
A questão é saber se chegaremos ao 

final da pandemia com vergonha ou com 

decência, diz Mario Sergio Cortella (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Sensações nas redes

Brasil bate a marca de 1 milhão de 
casos: 'medo' e 'tristeza' avançam

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Novartis põe fim a testes clínicos 

com hidroxicloroquina (leia); 

instituto americano, também (leia)

• Laboratório do Exército gastou 

mais de R$ 1,5 mi para fabricar 

cloroquina (leia)

• UE: negociações avançadas com 

Johnson & Johnson (leia)

indignação

15%
medo

26%

saudade

11%
tristeza

22%

*Dados do dia 19/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Latam não operou nenhum voo 

doméstico hoje (leia)

• Como o home office vai mudar a vida 

nos escritórios (leia)

• McDonald's: para frear queda, 95% 

dos restaurantes no mundo voltam a 

operar (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• The North Face é a maior marca a 

aderir boicote contra o Facebook (leia)

• Vendas on-line crescem o previsto para 

5 anos em menos de 3 meses (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.

• Na França, cinemas reabrem na 

segunda-feira; estádios, a partir de 

11 de julho (leia)

• Mundo registra recorde de quase 80 

milhões de deslocados internos e 

refugiados (leia)

• Média diária de casos na Itália cai 

pela 12ª semana seguida (leia)

• Papa homenageia médicos em 1ª 

audiência de grupo no Vaticano (leia)

• Pequim amplia checagem para 

coronavírus e faz testes em 

entregadores (leia)

Paula Pereira
Diretora de Contas Públicas da 

FSB Comunicação em São Paulo

em

acompanhamento

óbitos (total)

1.067.579

34.666

520.734

496.869

49.976

1.022

20 de junho de 2020

Acesse o dashboard interativo

O teto de Temer

O economista Marcos Mendes tem 

demonstrado a importância do teto de 
gastos públicos aprovado em 2016.

Em sua vigência, o orçamento da saúde 

cresceu R$ 9,3 bilhões a mais do que no 

modelo anterior aos limites de dispêndios 
amplos e gerais que ele impôs. Dinheiro 

essencial nos dias de Covid-19.

Houve melhora no ambiente fiscal e 

maior segurança sobre a solvência do 
Brasil como efeito do teto. Além disso, o 

governo de Michel Temer corrigiu as 
taxas de juros subsidiadas do BNDES e 

sepultou a nova matriz econômica 

petista.

Esse colchão de credibilidade fiscal 
ajuda o país a passar pela crise 

econômica internacional, mesmo que 

momentaneamente realizando gastos 
extraordinários e emergenciais para 

enfrentar a pandemia. O teto é seguro, e 
não limita. Mendes prova em suas 

análises.

A reforma trabalhista de 2017 é outro 

ponto importante para cruzar a 
tempestade, com os mecanismos de 

negociação mais flexíveis entre patrões e 

empregados. E os têm auxiliado nestes 
tempos difíceis.

Quando presidente, a popularidade de 

Temer andava pelo piso.

Mas graças às suas realizações o país 

tem, neste momento crítico, um teto a 
protegê-lo. Tem que manter isso, viu?

Arte para não 

enlouquecer

A cultura deve ser uma das últimas 

fronteiras a se cruzar no retorno à 
nossa vida pré-pandemia. Depois de 

uma temporada limitada a lives e 
experiências virtuais, o setor artístico 

e criativo no Brasil e no mundo ensaia 

um retorno gradual.

Não apenas porque, como escreveu 
Nietzche, “temos a arte para não 

morrer ou enlouquecer perante a 

verdade”. A economia criativa, que 
abarca música, mercado editorial, 

audiovisual, jogos eletrônicos e artes 
visuais, gerava antes estimados 3% 

da riqueza e 30 milhões de empregos.

Alguns equipamentos já reabriram sob 

novos parâmetros, como os Museus 
do Prado e do Vaticano, na Europa. 

Outros se organizam para a volta com 

cuidados que vão desde 
distanciamento e limpeza em ensaios 

e camarins até novas regras de 
relacionamento com o público.

Estão na pauta a criação de áreas de 
chegada para higienização, ocupação 

reduzida de salas e tempo encurtado 
para espetáculos, controles de fluxo e 

circuitos de visitação, além de mais 

eventos ao ar livre – como o cine 
drive-in lançado esta semana pelo 

Governo de São Paulo, uma das 
primeiras iniciativas de regresso do 

setor no Brasil.

Também a arte precisa se reinventar. 

As instituições culturais poderiam 
aproveitar a oportunidade para 

debater a retomada não apenas para 

os que já consumiam seus bens.

E sim avançar na democratização da 
experiência cultural, seja como 

deleite, seja como força 

transformadora das pessoas e do 
mundo.

Algo muito bem-vindo neste momento.

Sustentável

Greta Thunberg

Mudança climática é ‘tão urgente’ quanto 

coronavírus, diz ativista (leia)

Blitz

Europeus pressionam Brasil e ameaçam 

com boicotes a produtos (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Conviver com o vírus
Apesar dos avanços da ciência, a 

perspectiva é de que o mundo terá de 

lidar com o vírus até 2021 (leia).

8.525.042

456.973

Pandemia e guerra
Com cerca de 50 mil óbitos, avanço do 

coronavírus no Brasil já matou tanto 

quanto a Guerra do Paraguai (leia).
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