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Dados da OMS

A marca dos

10 milhões
A Universidade Johns Hopkins divulgou 

hoje que o número de casos 

confirmados do novo coronavírus no 

mundo ultrapassou a marca de 10 

milhões. O aumento em mais de 1 

milhão de novos contágios aconteceu 

em menos de uma semana, apontam as 

estatísticas. Já o número de mortes por 

Covid-19 no mundo ultrapassa os 500 

mil registros (leia) (leia) (assista).

234 mil
publicações coletadas

719 mi
perfis potencialmente

impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 

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

Redes sociais

Saneamento
BNDES prevê três leilões no 

setor ainda em 2020 (leia)

Dívidas
Gilmar Mendes suspende todos os 

processos trabalhistas que tratam de 

índice de correção (leia)

Caixa
Saque emergencial do FGTS será 

liberado a partir de segunda (leia)

• Justiça Federal rejeita pedido para 

obrigar União a colocar servidores em 

home office (leia)

• Deputados bolsonaristas vasculham 

passado de ministros do STF (leia)

• PGR diz que operação Lava Jato não 

será prejudicada com saída de 

procuradores (leia)

• Protestos em Brasília têm baixa 

movimentação (assista)

• 'Brasileiro não permitirá retrocesso 

institucional', diz Maia sobre apoio de 

75% à democracia (leia)

•Ministro da Educação nega plágio e diz 

que revisará mestrado (leia)

• Bolsonaro eleva 'penduricalhos' para 

atender militares (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder 360

Sensações nas redes

A possibilidade de medidas para o 

controle da pandemia eleva 'alegria'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

•Vacina chinesa se mostra 

promissora nos testes em 

humanos, diz farmacêutica (leia)

•O que os médicos sabem sobre os 

sintomas persistentes do 

coronavírus (leia)

• Fiocruz capacita profissionais 

sobre o novo vírus (leia)

•Anticorpos das alpacas podem ter 

resposta para a imunidade contra 

Covid-19 (leia)

•Vida pós-Covid-19: pacientes 

relatam recuperação (leia)

saudade

14%

alegria

21%

esperança

12%
tristeza

19%

*Dados do dia 27/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Escândalo da Wirecard põe Ernst & 

Young na berlinda (leia)

• Depois de Unilever e Coca-Cola, 

Starbucks suspende anúncios em redes 

sociais (leia)

• Fed compra títulos do Walmart, AT&T e 

outras empresas privadas (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Quentinha chique vira novo negócio 

na alta gastronomia (leia)

• Alshop: faturamento de um terço dos 

lojistas cai 90% após reabertura (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.

• Pandemia de Covid-19 redesenha 

corrida presidencial nos EUA (leia)

• China confina meio milhão de pessoas 

perto de Pequim (leia)

• Itália tem menor número de casos 

ativos desde 13 de março (leia)

• Eleições municipais na França 

registram participação de 34,6% (ouça)

• Maduro acusa opositor de tramar ação 

armada em embaixada (leia)

Kelly Ramos
Gerente de Gente e Gestão da 

Loures Consultoria

em

acompanhamento

óbitos (total)

1.344.143

30.476

733.848

552.673

57.622

552
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Acesse o dashboard interativo

Votando

com os pés

'Cresce o número de casos da Covid-19.' A 

rigor isso não seria notícia, pois é provável 

que uma alta porcentagem da população, 

seja em que país for, acabe contaminada 

pelo SARS-CoV-2. Dado que a vacina 

provavelmente só começará a vir em 2021.

E ainda tem o tempo que vai levar para 

fabricar, distribuir... Não vai ser de um dia 

para o outro.

O que é notícia?

A capacidade ou não de o sistema 

hospitalar absorver quem precisa de 

internação ou, mais sensível, de 

tratamento intensivo.

Ao que se nota, o isolamento e o 

afastamento sociais parecem estar dando 

resultado. As nossas curvas, nacional e 

estaduais, levam jeito de estar algo 

achatadas.

Outra coisa que ainda precisa ser bem 

estudada: o quanto o uso de máscaras 

ajuda a retardar a propagação do novo 

coronavírus.

Calcular se reaberturas com o uso maciço 

de máscaras são diferentes das demais. 

Isso ajudaria a organizar a retomada, que 

a esta altura é irreversível.

Ou autorizada, ou clandestina. Para usar a 

uma velha máxima, o povão está opinando 

com os pés.

A importância 

de organizações 

mais saudáveis

Uma coisa é certa, essa crise só 

tornou transparente aquilo que 

sempre existiu dentro das 

organizações: bons líderes se tornam 

ainda melhores quando têm a 

capacidade de liderar a partir dos 

valores humanos.

Se tornou praticamente um 

compromisso inquebrável olhar para 

as nossas pessoas com mais empatia, 

termos um lugar onde a transparência 

prevaleça.

Esse período requer de nós 

adaptabilidade, criatividade, e mais do 

que isso, o cuidado com o outro.

Mais do que ressignificar o que 

chamamos de "novo normal", 

precisamos ressignificar o nosso 

papel como líderes.

É necessário transformação, 

precisamos remodelar nossa 

capacidade de liderar, proporcionar o 

desenvolvimento de novas 

mentalidades, cultivar as relações de 

confiança. 

Precisamos inspirar nossas pessoas 

por meio dos nossos valores, não 

existe mais espaço para quem planeja 

somente o TER, mais do que nunca é 

necessário SER.

É necessário construirmos 

organizações com espaços mais 

afetivos, líderes mais empáticos 

e ambientes mais seguros.

Sustentável

Agronegócio
Redução de espécies de abelhas 

preocupa produtores de mel (leia)

Amazônia
Militares atrapalham luta contra o 

desmatamento, dizem fiscais (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

1/3 dos óbitos
Os dados da universidade revelam ainda que, 

em números absolutos, os EUA e o Brasil são 

responsáveis por mais de um terço das 

mortes e que doença perde letalidade em 

países europeus e asiáticos (leia).

9.843.073

495.760

Para maiores de 60
Games, apps e robôs (leia)

Home office
Como montar um ambiente confortável e 

organizado para trabalhar (leia)

https://covid19.who.int/
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https://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2020/noticia/2020/06/28/pandemia-de-covid-19-redesenhou-corrida-presidencial-nos-eua-entenda-o-cenario.ghtml
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