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Dados da OMS

Longe do fim

O diretor-geral da OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, alertou hoje, 

durante uma conferência de imprensa 

virtual, que a pandemia de Covid-19 está 

longe de ter terminado e que o ‘pior ainda 

está por vir’. Ghebreyesus disse ainda 

que deve enviar uma equipe à China 

para determinar a origem do novo 

coronavírus e lembrou que amanhã 

completam-se seis meses desde que a 

organização recebeu os primeiros relatos 

da doença (assista) (leia) (leia) (leia).
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* 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

Caged
Crise do coronavírus fecha 1,4 milhão de 

vagas formais, diz governo (leia)

PIB 2020
Mercado piora previsão (leia)

Livre comércio
Resistência a acordo com Mercosul 

cresce na União Europeia (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa tem valorização de 2,03%; 

dólar fecha a R$ 5,425 (leia)

• Prorrogação do auxílio pode aumentar 

déficit público, diz Mansueto (leia)

• Decreto vai prorrogar programa de 

redução de jornada e salário (leia)

• Estados e capitais melhoram divulgação 

sobre gastos com a Covid-19 (leia)

• Erros no currículo de novo ministro 

ameaçam permanência e posse no MEC 

fica incerta (leia)

• Câmara precisa votar nesta semana o 

adiamento das eleições (leia)

• Crédito deve chegar às micro, pequenas 

e médias empresas, diz Maia (leia)

• Perícia no inquérito das 'fake news' está 

em andamento (leia)

• Em seu primeiro depoimento, Queiroz diz 

à PF que desconhece vazamento (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

Saudosismo domina conversas sobre 

a rotina pré-pandemia

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Cientistas identificam novo vírus da 

gripe em porcos (leia)

• Técnica 'origami de DNA' é testada 

para design de vacinas contra HIV 

e Covid-19 (leia)

• ANS torna obrigatória cobertura de 

teste para Covid-19 por planos de 

saúde (leia)
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Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• CNI e SOSA anunciam parceria 

estratégica para impulsionar a 

inovação na indústria (inscreva-se)

• Amazon pagará bônus a funcionários 

da linha de frente (leia)

• Crescimento do home office valoriza 

imóveis fora dos grandes centros (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Setor de alimentos deve atravessar crise 

e seguir com margens saudáveis (leia)

• Facebook e Cielo pedem para Cade 

reconsiderar suspensão de sistema de 

pagamentos (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.

• Janela para EUA controlar Covid-19 

está se fechando, diz secretário (leia)

• Alemanha registra novos surtos em 

pessoas mais pobres (leia)

• Irã tem recorde diário de 162 mortes 

por Covid-19 (leia)

• Coronavírus foi um 'desastre' para o 

Reino Unido, diz premiê (leia)

• Austrália registra maior aumento 

diário de casos de Covid-19 em 2 

meses (leia)

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Comunicação
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Acesse o dashboard interativo

Ativismo judicial?

Disputa institucional pouca é bobagem, 

então o Congresso Nacional acaba de 

abrir um novo capítulo na tensão entre 

os poderes.

Agora é a Câmara dos Deputados 

quem apela ao Supremo Tribunal 

Federal para impedir que o Senado 

mande direto à sanção do presidente 

da República matérias modificadas 

pelos senadores (leia).

Tem aí uma sutileza.

Quando o Senado apenas retira 

trechos do material aprovado pelos 

deputados federais ele parece se ver 

no direito de considerar que foi 

cumprida a norma constitucional de 

ambas as casas terem de aprovar um 

texto antes de ser sancionado.

Seria diferente se, por exemplo, os 

senadores acrescentassem alguma 

coisa.

Pelo menos é no que o Senado parece 

acreditar.

Mas os deputados podem naturalmente 

considerar que algo aprovado na 

Câmara tem sua lógica vinculada a sua 

integridade.

E que remover pedaços mexe no 

conjunto.

Os políticos não se entendem, então 

que a Justiça decida de novo. E depois 

reclamam do “ativismo judicial”.

Um passo em frente, 

dois passos atrás

Com a reabertura da economia na maioria 

das cidades, muitos se perguntam se o 

Brasil pode enfrentar uma segunda onda de 

Covid-19.

Os dados mostram que pelo menos cinco 

Estados estão com curvas ascendentes de 

mortes diárias: Pernambuco, Bahia, Minas 

Gerais, Mato Grosso e Paraná. São Paulo 

oscila, mas num patamar alto. E Goiás 

começa a dar sinais de elevação da curva.

Ao mesmo tempo, houve uma queda 

expressiva na ocupação de leitos de UTIs 

em alguns Estados, o que é bem 

significativo, pois o maior temor em relação 

ao coronavírus é o colapso na saúde.

A Grande São Paulo, que já teve picos de 

90% dos leitos ocupados em maio, hoje 

está em 66%. A cidade do Rio, que bateu 

na casa dos 93%, está em 73%.

No Brasil, desde 3 de junho estamos com 

cerca de mil mortes diárias. Então, não 

estamos com perigo de enfrentar uma 

segunda onda porque ainda não 

terminamos a primeira.

Mas, se essa é a realidade que se impõe, o 

respeito ao distanciamento social deve ser 

encarado como um dogma. Como o título 

do livro de Lenin de 1904, quem diria, 

viveremos um bom tempo dando 'Um 

Passo em Frente, Dois Passos Atrás'.

Sustentável

STF
Barroso convoca audiência pública sobre 

situação do meio ambiente (leia)

Polo Sul
Aquecimento foi 3 vezes a taxa global 

nos últimos 30 anos, aponta estudo (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Investimentos
O Ministério da Saúde atualizou hoje dados 

e ações de enfrentamento no combate ao 

novo coronavírus no Brasil, destacando 

recursos investidos em equipamentos e 

medicamentos (veja ou reveja).

Cérebro Ativo
Aplicativo de jogos monitora a saúde de 

idosos durante isolamento (leia)

Oi Futuro
Museu das Comunicações e Humanidades 

abre exposição online (leia)

https://covid19.who.int/
https://www.pscp.tv/w/1lDGLyDRqyzJm
https://oglobo.globo.com/mundo/pandemia-da-covid-19-esta-longe-de-ter-terminado-diz-diretor-geral-da-oms-pior-ainda-esta-por-vir-24505218
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/06/29/oms-diz-que-epidemia-esta-longe-de-acabar-e-pede-respeito-a-medidas-de-protecao.htm
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/06/29/oms-diz-que-o-pior-da-pandemia-de-covid-19-ainda-esta-por-vir.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/crise-do-coronavirus-fechar-14-milhao-de-vagas-formais-diz-governo.shtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/29/mercado-piora-previsao-para-o-pib-de-2020-e-ve-novo-corte-nos-juros.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/29/resistencia-a-acordo-com-mercosul-cresce-na-uniao-europeia.ghtml
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/06/29/dolar-bolsa-fechamento.htm
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/06/29/prorrogacao-do-auxilio-emergencial-pode-aumentar-deficit-das-contas-publicas
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/29/decreto-vai-prorrogar-programa-de-reducao-de-jornada-e-salario-afirma-secretario.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/estados-e-capitais-melhoram-divulgacao-sobre-gastos-com-covid-19
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/erros-no-curriculo-de-novo-ministro-ameacam-permanencia-e-posse-no-mec-fica-incerta.shtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/06/29/maia-diz-que-camara-precisa-votar-nesta-semana-o-adiamento-das-eleicoes-municipais-de-2020.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/maia-diz-que-credito-deve-chegar-micro-pequenas-e-medias-empresas
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/06/29/moraes-diz-ao-tse-que-pericia-no-inquerito-das-fake-news-esta-em-andamento.ghtml
https://oglobo.globo.com/brasil/em-seu-primeiro-depoimento-queiroz-diz-pf-que-desconhece-vazamento-de-investigacao-para-flavio-bolsonaro-1-24505925
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/cientistas-chineses-identificam-novo-virus-da-gripe-em-porcos.shtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/06/29/tecnica-origami-de-dna-desenhada-ha-quase-15-anos-e-testada-para-design-de-vacinas-contra-hiv-e-covid-19.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/covid-19-ans-torna-obrigatoria-cobertura-de-teste-por-planos-de-saude
https://emkt.sistemaindustria.com.br/landing/lancamentoparceriacnisosa
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/06/29/amazon-pagara-bonus-de-us500-mi-a-funcionarios-da-linha-de-frente.htm
https://exame.com/seu-dinheiro/crescimento-do-home-office-valoriza-imoveis-fora-dos-grandes-centros/
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/06/29/varejo-de-alimentos-deve-atravessar-crise-e-seguir-com-margens-saudaveis-diz-btg.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/whatsapp-facebook-cielo-pedem-para-cade-reconsiderar-suspensao-de-sistema-de-pagamentos-24505008
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/06/29/janela-para-eua-controlar-covid-19-esta-se-fechando-diz-secretario.htm
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,alemanha-registra-novos-surtos-de-coronavirus-em-pessoas-mais-pobres,70003348166
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/ir-registra-recorde-diario-de-162-mortes-por-covid-19/50000237-4284010
https://noticias.r7.com/internacional/coronavirus-foi-um-desastre-para-o-reino-unido-diz-premie-29062020
https://www.terra.com.br/noticias/mundo/australia-tem-maior-aumento-diario-de-casos-de-covid-19-em-2-meses,cadf6e73894d8f0ca284c66594be04fa47cff3j9.html
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/29/camara-questiona-decisoes-do-senado-e-pede-ao-stf-que-determine-nova-votacao-de-mps.ghtml
https://www.jota.info/stf/do-supremo/meio-ambiente-audiencia-publica-29062020
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/06/29/aquecimento-do-polo-sul-foi-3-vezes-a-taxa-global-dos-ultimos-30-anos-mostra-estudo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MenobxpPSbU#action=share
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/29/aplicativo-de-jogos-monitora-a-saude-de-idosos-em-isolamento-na-pandemia.htm
https://oglobo.globo.com/rioshow/museu-das-comunicacoes-humanidades-abre-parte-do-acervo-com-pecas-ineditas-na-internet-24504490

