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7.145.539
casos no mundo

408.025
óbitos no mundo

772.416 casos (total)

325.395 recuperados

Dados da OMS

Europa faz planos de reabrir 
para o mundo

A Comissão Europeia planeja propor 
aos países que integram a UE que seja 
iniciada uma reabertura das fronteiras 
exteriores a partir de 1º de julho (leia) 
(leia). O alto representante para 
Assuntos Exteriores, Josep Borrell, 
disse que o levantamento será gradual 
e não valerá para todos os estrangeiros 
(leia) (leia). A Itália já reabriu para 
visitantes provenientes de nações 
comunitárias. França, Alemanha e 
Bélgica farão o mesmo em breve.

Mortes em excesso
O especialista do Financial Times John Burn-
Murdoch atualizou hoje seu gráfico de 
excesso de óbitos em relação a anos 
anteriores, medido por país. E ele 
acrescentou o Brasil.

É um parâmetro bom para avaliar o impacto 
de uma epidemia, ou pandemia. Porque 
permite ter noção não apenas da 
subnotificação, mas também do excesso de 
mortes por outras causas.

Pois numa pandemia a sobrecarga dos 
serviços de saúde é fatal não só para os 
portadores da doença específica, como por 
exemplo a Covid-19. Sofrem todos que têm 
problemas graves de saúde.

No balanço até maio não estávamos tão mal 
assim. Olhe o gráfico. Ainda que os números 
devam ser vistos com cautela, também pela 
provável desatualização. Melhor pegar mais 
dados. Por exemplo do estudo de Thomas 
Fujiwara, de Princeton.

Esse parâmetro será muito útil ao final para 
saber como fomos. E será prudente esperar 
a poeira baixar um pouco para avaliar com 
mais precisão nosso desempenho. O debate 
anda muito contaminado pela política.

382 mil
publicações coletadas
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perfis potencialmente 

impactados
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YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o 
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

Redes sociais

OCDE

Mundo terá maior contração em tempos 
de paz em um século (leia) (íntegra)

IPCA de maio
País tem deflação de 0,38%, menor índice 
em 22 anos (leia) (íntegra)

Energia

Conselho do PPI aprova modelo para 
continuidade das obras de Angra 3 (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 2,13%; dólar a R$ 4,94 (leia)

Fed
Juros nos EUA ficam entre 0% a 0,25% (leia)

• AGU e PGR defendem validade do 
inquérito das fake news no STF, mas 
pedem parâmetros claros (leia)

• Mulher cobra Bolsonaro sobre pandemia, 
e presidente responde: 'Sai daqui' (leia)

• TCU aprova com ressalvas as contas da 
Presidência da República de 2019 (leia)

• Alerj decide abrir processo de 
impeachment contra Witzel (leia)

• 'Ameaça de ação militar abala Brasil', 
noticia The New York Times (leia) (íntegra)

• Senado adia votação da MP de suspensão 
do contrato de trabalho (leia)

Dia dos Namorados
Encontros serão virtuais, diz pesquisa (leia)

Compulsão alimentar
App auxilia no controle de transtornos (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
Os debates sobre política ganham 

volume e reforçam 'indignação'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

407.341
óbitos (total)

1.274 óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Refletir para mudar
A pandemia imposta pela Covid-19 jogou luz 
sobre a imensa fragilidade do ser humano diante 
daquilo que chamamos de vida. E o 
distanciamento social pode servir para que 
façamos uma reflexão sobre o que fomos, o que 
somos e o que queremos ser como sociedade.

O que temos feito com as nossas vidas, com o 
nosso tempo, com o nosso trabalho, com o 
nosso planeta? Como temos agido com nossas 
famílias, com nossos amigos, e mesmo com os 
desconhecidos que nos servem - ou que por nós 
são servidos - em meio a rotinas a cada dia mais 
estressantes e competitivas?

Essa tragédia que jogou a população mundial 
num grande ponto de interrogação não pode 
matar milhões de pessoas impunemente. 
Estamos diante de uma ótima oportunidade 
para pensar sobre o que nos trouxe até aqui. E 
perguntar: que mundo é esse que estamos 
construindo? É possível ser feliz com tanta 
desigualdade? Até quando a natureza suportará 
tantas agressões? É sustentável ter tudo quando 
quem está ao lado não tem nada? Por que não 
tentamos um olhar sob a ótica dos menos 
privilegiados?

Cuidemos uns dos outros. E principalmente 
daqueles que não podem se cuidar.

Britânicos livres do carvão

Há 2 meses não ocorrem queimas para 
geração de energia (leia)

Amazônia Legal

Desmatamento em unidades de 
conservação cresce 41,75% em 2019 (leia)

Acesse o dashboard interativo
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*Dados do dia 09/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• 93% dos jovens dizem que postura da 
empresa afeta relação com a marca (leia)

• 'Precisamos de um desconfinamento
limpo e bem feito, que estimule o 
viajante', diz CEO do Grupo Accor (leia)

• Starbucks vê perda de US$ 3,2 bi com 
vírus e monta novo formato (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Índice Global da Paz mede o impacto da 
pandemia na estabilidade mundial (leia)

• Justiça italiana vai ouvir primeiro-
ministro sobre gestão da crise (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.

• Brasil deve atingir marca histórica de 
empreendedorismo em 2020 (leia)

• Via Varejo reabre 600 das 1.073 lojas (leia)

• Se for ao shopping, vá com tranquilidade
e respeite orientações, diz Abrasce (leia)

Esforço contra a desinformação
A UE vai pedir às plataformas de mídias sociais 

relatórios mensais sobre ações anti-fake news
relacionadas à Covid-19 (leia) (leia) (leia) (leia).

Fernando Santana
Diretor de núcleo da FSB Comunicação no RJ

em acompanhamento

39.680

32.913 novos casos (em 24h)

• Johnson & Johnson iniciará testes em 
humanos de vacina em julho (leia)

• Testar todos os americanos custaria 
US$ 44 bi ao ano, diz relatório (leia)

• OMS nega relação entre baixa 
temperatura e aumento de casos (leia)

Novo site FSB
Com estrutura e design atualizados, a plataforma 
valoriza dois aspectos determinantes da agência: 

gente e conteúdo. No novo site, você vai encontrar 
conteúdos exclusivos, pesquisas, e-books, podcasts 
e estudos de mercado. Tudo isso valorizando o time 

e suas áreas de atuação.Acesse aqui!

Webinar FDC

Rizzo Miranda, diretora de Inovação e Digital da 
FSB Comunicação, falou hoje sobre “Transparência 
e autenticidade na gestão de marcas: desafiando as 

fake news” em uma webinar da Fundação Dom 
Cabral. "Você não pode deixar esses caras ficarem 
sozinhos na conversa. Você precisa colocar o seu 
posicionamento, a sua informação, por mais que 

seja 7x2. Por quê? Porque as pessoas vão continuar 
consultando o Google e, ao consultarem, você tem 
uma chance mínima de que as pessoas vejam que 
você tem uma outra posição", disse. Assista aqui
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