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Novas rotinas testam 

as cidades
Municípios em várias partes do país 

mergulham em realidades que colocam à 

prova o comércio e as rotinas locais. São 

novos protocolos e legislações adaptadas 

à pandemia. Em Goiás, a reabertura é 

intermitente (leia). No Distrito Federal, a 

Justiça quer garantias de que a rede de 

saúde tem estrutura (leia) (leia). Já Belo 

Horizonte e cidades próximas debatem 

segurança e limites (leia) (leia).

260 mil
publicações coletadas

717mi
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

Combustíveis
Diesel subirá 6%; gasolina, 3% (leia)

Veículos
Vendas caem 38,2% no 1T (leia)

Aeroportos
Anac aprova documentos de licitação (leia)

Pós-pandemia
83% das empresas afirmam que precisarão 

de mais inovação, aponta CNI (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 1,21%; dólar a R$ 5,31 (leia)

• Câmara aprova PEC que adia para 

novembro eleições deste ano (leia)

• STF rejeita proposta de restringir liminar 

contra atos da Presidência (leia)

• Bolsonaro diz que projeto das fake news

'não vai vingar' (leia)

• Alexandre de Moraes prorroga inquérito 

das fake news por mais seis meses (leia)

• Celso de Mello envia ao plenário ação 

sobre foro de Flávio Bolsonaro (leia)

• Bolsonaro e Trump aderem a rede social 

'sem censura' (leia)

• Em crise com Lava Jato, PGR diz que 

forças-tarefas são 'desagregadoras' e 

'incompatíveis' (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Sensações nas redes

Países abrem fronteiras e isso aumenta 
a sensação de 'alegria'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Imunidade ao coronavírus pode ser 

maior na população do que dizem os 

testes, indica estudo (leia)

• OMS alerta que alguns países ainda 

enfrentam batalha 'longa e difícil' (leia)

• Pfizer e BioNTech têm resultados 

positivos em teste de vacina (leia)

• Cientista de Oxford diz que vacina tem 

obtido tipo certo de resposta (leia)
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Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Artigo: Dificuldades de alunos serão 

ainda maiores na volta às aulas (leia)

• Na MetLife, o contrato é assinado na 

base do olho no olho. Só que com 

reconhecimento facial (leia)

• Facebook diz que 'não se beneficia 

com discurso de ódio' (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Entregadores de apps fazem 

manifestações pelo país (leia)

• Varejo de calçados perde R$ 13,6 bi 

em vendas no semestre (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.

• Pirâmides do Egito são reabertas 

para visitação pública (leia)

• Conselho de Segurança endossa 

apelo a cessar-fogo global (leia)

• Nova York adia reabertura de 

restaurantes (leia)

• África passa de 400 mil casos (leia)

• Peru inicia reabertura gradual (leia)

• Russos aprovam ajustes que podem 

deixar Putin no poder até 2036 (leia)

Mariana Pinheiro
Diretora de Atendimento

da FSB Comunicação
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Acesse o dashboard interativo

Sucesso

e fracasso

Certo dia no agora longínquo março 
de 2020 a chanceler alemã, Angela

Merkel, disse que 70% da população 
do país dela seriam contaminados 

pelo SARS-CoV-2 (leia).

Chocou. Mas era um consenso já 

naquela época, o índice necessário 
para o vírus não encontrar gente a 

quem contaminar no período em que 

ainda é capaz de causar dano.

As porcentagens podem mudar 
conforme o tempo passa e a 

pandemia é mais bem estudada, mas 

o que não mudou foi a constatação do 
óbvio: as políticas de afastamento e 

isolamento social têm só o objetivo de 
desacelerar o contágio, para evitar o 

colapso da rede hospitalar, 

especialmente das unidades de 
tratamento intensivo.

Para saber se afinal as coisas estão 

ou não funcionando, se as políticas 

são um sucesso ou um fracasso, olhar 
o número de casos é inútil.

Eles vão crescer até se chegar a 

alguma porcentagem crítica de 

imunizados, naturalmente ou pela 
vacina. Mais útil será tentar enxergar 

se o achatamento das curvas está 
protegendo mesmo a rede hospitalar.

A taxa de ocupação de UTIs, a esta 
altura, é o que interessa acompanhar.

A relevância da

saúde mental

Isolamento social por mais de 100 dias. 

Administrar família, trabalho, vida e mente não 

tem sido tarefa nada fácil. Os dias de semana 

se misturam com sábados e domingos e já 

perdemos noção de tempo. Não sabemos mais 

quando é “Home” e quando é “Office”. Esse 

contexto de incertezas da pandemia pelo novo 

coronavírus tem provocado reações de estresse 

agudo e grande ansiedade segundo muitos 

estudos e pesquisas.

Os problemas de saúde mental estão 

aumentando segundo recente estudo da UERJ 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro). O 

levantamento mostra que casos de ansiedade e 

estresse mais do que dobraram, enquanto os de 

depressão tiveram aumento de 90%. A pesquisa 

revela ainda que as mulheres são mais 

propensas a sofrer com ansiedade e depressão 

durante a pandemia, em especial as que 

continuam trabalhando, porque sentem ainda 

mais a sobrecarga acumulada com tarefas 

domésticas e cuidado com os filhos em casa.

A saúde mental está no centro da humanidade. 

É ela que nos permite levar vidas ricas e 

gratificantes e participar plenamente de nossas 

comunidades. Mesmo sem a pandemia, um em 

cada quatro de nós sofrerá um episódio de 

saúde mental durante toda a vida. Os choques 

associados à Covid-19 estão agora levando a 

maior fragilidade e dor: pesar pela perda de 

entes queridos; ansiedade pela perda de 

trabalhos e empregos; dinâmica familiar difícil; 

incerteza e medo, muito medo pelo futuro. Cada 

um deles por si só pode desencadear ou 

aprofundar o sofrimento. Hoje muitas pessoas 

estão sofrendo várias simultaneamente.

Segundo Antonio Guterres, nono secretário-

geral das Nações Unidas, em recente artigo na 

Time Magazine: “Não há saúde sem saúde 

mental. Sempre acreditei que problemas de 

saúde mental, incluindo depressão e ansiedade, 

são algumas das maiores causas da miséria 

humana.”

Cuidar de nossa saúde mental é fundamental. 

Buscar equilíbrio, boa alimentação, dosar a vida 

profissional e pessoal, ter tempo para cuidar de 

si próprio. Não precisamos e não devemos nos 

achar super-heróis todos os dias. Somos seres 

humanos. Sentimos, pulsamos, acertamos, 

erramos, e não temos o poder de controlar o 

mundo. Olhar para alternativas como exercícios 

físicos e meditação, por exemplo, são boas 

soluções para o agora e para toda vida. O 

importante é respirar porque o futuro é incerto, 

mas a vida vale ser vivida com muita saúde 

física e mental.

Sustentável

Amazônia
Projeto prevê estrangeiros na preservação 

(leia); focos de incêndio aumentam em 

junho, indica Inpe (leia)

Aquecimento global
Florestas estão mudando, diz estudo (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Aulas presenciais
MEC lança protocolo para retorno às 

aulas em instituições federais (leia) (leia).

10.357.662

508.055

Filmes, livros...
100 dicas para aliviar o isolamento (leia)

Música
Canal de Elton John no YouTube exibe, 

de graça, série de shows históricos (leia)
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