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óbitos no mundo

526.447 diagnosticados

285.430
211.080 recuperados

em acompanhamento

Dados da OMS

Brasil e outros países ainda não 
atingiram o pico, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde revelou 
preocupação hoje com o cenário em partes 
do mundo. Michael Ryan, chefe de 
operações de emergências, advertiu não ser 
possível prever quando a América do Sul 
atingirá o pico (leia) (leia) (leia). Segundo 
ele, a situação da pandemia na região está 
‘longe de ser estável’ (leia) (leia) (assista).

Parcialmente certo
Segundo o presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, são 
irrealistas as expectativas de contar 
com recursos externos para 
impulsionar a retomada do 
crescimento econômico brasileiro.

Ele está parcialmente certo.

O “parcialmente” fica por conta de um 
detalhe: a liquidez vai alta planeta 
afora e se tivermos bons negócios é 
improvável não atrair capitais, que 
precisam fugir do juro zero ou 
negativo. Atrair especialmente na 
infraestrutura voltada ao transporte e 
escoamento de commodities.

E não só. Com o real bem 
desvalorizado, se houver inventividade 
e competência gerencial podemos 
eventualmente virar um país bacana 
para quem vive de exportar. Verdade 
que a tarefa é gigantesca, mas nas 
crises é que as oportunidades vêm.

Um detalhe: a iniciativa privada não vai 
entrar sozinha nisso.

Se podemos, e devemos, fazer dívida 
para custeio na emergência, por que 
não também para investimento? Já 
temos muito gasto público ruim. Por 
que não separar um pouco para o 
bom?
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Redes sociais

Campos Neto

Há descompasso entre demanda e 
volume de crédito, diz BC (leia) (leia)

Consumo de combustíveis

Queda de 23% em abril, menor nível 
desde 2008 (leia)

Setor aéreo
Agência da ONU recomenda diretrizes de 
saúde para companhias (leia)

Comércio exterior

Vendas de soja, petróleo e açúcar disparam 
em maio com suporte da China (leia)

B3/câmbio

Ibovespa sobe 1,39%; dólar a R$ 5,38 (leia)

• Toffoli marca para dia 10 julgamento 
sobre inquérito das fake news (leia)

• Maia opina sobre militares, pandemia, 
reforma tributária e impeachment (leia)

• Ramos critica comparação do Brasil com 
Alemanha de Hitler e pede 'respeito' (leia)

• 'Deixa eles domingo lá', diz Bolsonaro 
sobre próximas manifestações (leia)

• MPs ganham mais prazo de votação (leia)

• TSE recebe R$ 2 bi do fundo eleitoral (leia)

Buscas no Google
Itens de casa e bem-estar são 'estrelas' (leia)

Luxo
A quarentena dos super-ricos (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

O contexto socioeconômico no Brasil e 

os atos antirracistas nos EUA acentuam 

o sentimento de 'depressão'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

29.937 óbitos (total)

4.412 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

A perspectiva do 
nascer do sol

O Brasil foi o país que mais registrou 
mortes por coronavírus em uma semana. 
Foram 6.821 óbitos contra 6.777 nos EUA. 
O Brasil também está muito perto de 
atingir o patamar de 30 mil mortes. Mas 
tem perspectiva boa surgindo no meio do 
caos.

Pela primeira vez, a sobrecarga da rede 
hospitalar das capitais mais atingidas pela 
doença dá sinais de melhora. Ainda é cedo 
para cravar uma nova realidade, mas se 
damos tanto espaço para notícias 
negativas, por que também não trazer à 
tona algo que se fala abertamente entre 
médicos que estão na linha de frente no 
combate à Covid-19?

A taxa de ocupação de UTIs na Grande 
São Paulo está em 83,2%. Número alto. 
Mas menor do que os 92,2% de 17 de 
maio. Na cidade do Rio, o índice é de 86%. 
Era de 92% em 26 de maio. A situação 
permanece grave, mas sem apresentar 
piora.

E o que mais chama a atenção dos 
médicos. Tem muita gente internada, a 
guerra está longe de terminar, mas 
percebe-se uma nítida diminuição na 
entrada de pacientes nos hospitais.

É uma tendência? Muito cedo para dizer. 
Mas, já que estamos sob a mesma 
tempestade, como disse Ana Klarissa
Leite aqui ontem, quem sabe, apesar de 
tudo, não tem um sol pedindo para nascer 
no horizonte?

Orgânico solidário

Projeto arrecada cestas para doação e 
gera renda a produtores (leia)

Clima x pandemia

Um guia e seus paralelos possíveis (leia)

• Remdesivir tem resultados mistos em 
teste com pacientes (leia)

• OMS promete atualização sobre a 
hidroxicloroquina em 24h (leia)

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

Corporativo

• Starbucks e Nestlé podem crescer com 
crise de pequenas marcas (leia)

• Empregados do Facebook fazem 
paralisação virtual em protesto contra 
mensagens de Trump (leia)

• Pandemia e fim da parceria com a Boeing 
levam Embraer a prejuízo (leia)

• Pesquisa: risco de falência atinge metade 
das escolas pequenas e médias (leia)

• BC multa Bradesco em R$ 92,2 mi (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Pela 1ª vez desde o início da pandemia, 
Espanha não registra mortes (leia)

• EUA: cidades decretam toque de recolher 
(leia); Trump chama governadores de 
‘fracos’ (leia) e cogita militares (leia)

• Japão mira vizinhos e quer flexibilizar 
restrições a viagens (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.

623 óbitos (em 24h)

Nature: ‘universidades nunca mais 

serão as mesmas’
Quais perspectivas para instituições de ensino pelo mundo 

diante de tantos desafios impostos pela crise (leia).

• Shoppings terão lojas na Amazon e 
sistema 'clique e retire' (leia); país tem 211 
centros de compras funcionando (leia)

• Com vendas em queda, varejo de livros 
acumula perda de 13% em 2020 (leia)

The Lancet: distanciamento, 

máscaras e proteção
Um estudo sobre a importância das medidas de proteção 
como forma de combater o avanço da Covid-19 (leia).

https://covid19.who.int/
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/06/01/brasil-lidera-casos-e-pico-de-transmissao-nao-foi-atingindo-alerta-oms.htm
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-acredita-que-brasil-e-outros-paises-do-continente-ainda-nao-atingiram-o-pico-da-pandemia,70003321050
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/01/brasil-teve-um-dos-maiores-aumentos-em-numeros-de-casos-aponta-oms.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN2383MB-OBRTP
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/brasil-ainda-nao-chegou-ao-pior-da-pandemia-diz-oms.shtml
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/01/para-campos-neto-ha-descompasso-entre-demanda-e-volume-de-credito
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_RCN_CN-Covid19_vpub.pdf
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/01/consumo-de-combustiveis-cai-23percent-em-abril-menor-nivel-desde-2008.ghtml
https://www.istoedinheiro.com.br/agencia-da-onu-recomenda-diretrizes-de-saude-para-companhias-aereas/
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN2383OR-OBRTP
https://6minutos.com.br/mercado-e-dolar/otimismo-com-economia-global-faz-bolsa-ter-alta-de-14-dolar-sobe-a-r538/
https://www.poder360.com.br/justica/toffoli-marca-para-10-de-junho-julgamento-sobre-inquerito-das-fake-news/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/01/generais-do-governo-nao-representam-fas-que-nao-apoiam-ruptura-diz-maia.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/ramos-critica-comparacao-do-brasil-com-alemanha-de-hitler-pede-respeito-bolsonaro-24456817
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/06/01/bolsonaro-pede-que-apoiadores-nao-participem-de-manifestacao-no-domingo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/presidente-do-congresso-prorroga-prazo-de-votacao-de-tres-mps
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/01/tse-recebe-r-2-bi-do-fundo-eleitoral.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/01/produtos-buscados-google-quarentena.htm
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52885733
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://revistapegn.globo.com/apoie-o-negocio-local/noticia/2020/06/projeto-arrecada-cestas-de-organicos-para-doacao-e-gera-renda-para-produtores.html
https://www.axios.com/climate-change-coronavirus-comparison-5fc7dd94-b303-4de6-98c2-6f4e517fce4b.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/06/epoca-negocios-remdesivir-tem-resultados-mistos-em-teste-com-pacientes-com-covid-19-moderado.html
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-promete-atualizacao-sobre-a-hidroxicloroquina-em-24-horas,70003321050
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.moneytimes.com.br/starbucks-e-nestle-podem-crescer-com-crise-de-pequenas-marcas/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/empregados-do-facebook-fazem-paralisacao-virtual-em-protesto-contra-mensagens-de-trump.shtml
https://oglobo.globo.com/economia/pandemia-fim-da-parceria-com-boeing-levam-embraer-um-prejuizo-de-12-bilhao-24456288
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/06/risco-de-falencia-atinge-metade-das-escolas-pequenas-e-medias-do-brasil-diz-pesquisa.shtml
https://www.infomoney.com.br/mercados/bc-multa-bradesco-em-r-922-milhoes-e-solicita-aprimoramento-em-operacoes-de-cambio/
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pela-primeira-vez-desde-o-inicio-da-pandemia-espanha-nao-registra-nenhuma-morte-em-24-horas,70003321388
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/06/01/eua-tem-setimo-dia-consecutivo-de-protestos-contra-violencia-policial
https://veja.abril.com.br/mundo/trump-chama-governadores-de-fracos-e-cobra-controle-das-manifestacoes/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/06/donald-trump-ameaca-usar-militares-para-conter-atos-contra-racismo.shtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/06/01/japo-abrir-discusses-com-vizinhos-para-flexibilizar-restries-a-viagens.ghtml
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01518-y
https://6minutos.com.br/negocios/shoppings-terao-lojas-na-amazon-e-sistema-de-clique-e-retire/
https://www.poder360.com.br/economia/brasil-tem-211-shoppings-em-funcionamento-sao-paulo-reabre-32/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Varejo/noticia/2020/06/pegn-varejo-de-livros-acumula-perda-de-13-em-2020.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31183-1/fulltext

