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Brasil na rota da vacina
Testes de uma vacina contra a Covid-19 
desenvolvida pela Universidade de Oxford 
serão conduzidos no Rio de Janeiro e em 
São Paulo a partir deste mês. Dois mil 
brasileiros serão voluntários (leia e assista). 
O objetivo é verificar a segurança, a 
eficácia e a imunogenicidade (leia) (leia). A 
vacina já está sendo aplicada em 10 mil 
pessoas no Reino Unido (leia) (leia) (leia).

Passado em disputa
As medições nas redes sociais reproduzem 
de alguma maneira o observado nas 
pesquisas. A área de influência do 
bolsonarismo anda extremamente 
combativa, mas vem sendo pouco a pouco 
rodeada pela oposição. Que agora 
transbordou para (bem) além da esquerda.

Na oposição, o debate do momento é 
sobre a frente ampla, sempre difícil de 
formar quando não há lideranças 
consensualmente aceitas ou quando cada 
um dos vários líderes acredita que chegou 
sua vez.

Nota-se aqui e ali uma certa idealização na 
releitura da Diretas Já. Ela pôde unir tanta 
gente diferente por uma única razão: cada 
um achava que se daria bem na eventual 
eleição, mas precisavam juntar-se para 
saltar um último obstáculo. 

De Montoro a Ulysses. De Brizola a Lula.
Só quem nunca acreditou para valer em 
diretas e sempre jogou no ponto futuro do 
Colégio Eleitoral foi Tancredo Neves. E 
levou a taça. Além do PT na época, mais 
um punhado de gente resistiu a embarcar 
na canoa tancredista. 

Era o movimento Só Diretas. Vale uma 
pesquisa nos arquivos.

323 mil
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impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e 
YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o 
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

Redes sociais

Produção industrial

IBGE: queda de 18,8% em abril (leia)

GLP
Petrobras aumenta o preço em 5% (leia)

B3/câmbio

Ibovespa sobe 2,15%; dólar a R$ 5,08 (leia)

Acordo Brasil-EUA

Comitê americano diz que se opõe (leia)

• TSE julgará ações que pedem cassação 
de Bolsonaro e Mourão (leia)

• Bolsonaro diz que Antifas são 
'marginais' e 'terroristas' (leia)

• Bolsonaro veta R$ 8,6 bi de fundo a 
estados e municípios (leia); deputados 
se dizem surpresos (leia)

• Governo nega anunciar em sites de fake 
news (leia e assista)

• Executivo planeja reduzir espaços de 
trabalho e tamanho de gabinetes (leia)

• Presidente do BNB é exonerado 24h 
após tomar posse (leia)

Pesadelos na pandemia
Pesquisadores coletam relatos de pessoas 
para entender efeitos do isolamento (leia)

Saúde mental
Estratégias para lidar com a crise (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

Debates sobre flexibilização do isolamento 

social impulsionam a sensação de 'medo'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

32.548 óbitos (total)

4.115 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Não é sobre 
permanecer vivo, 

mas humano
A provocação do George Orwell 
nunca fez tanto sentido. “E se seu 
objetivo não fosse permanecer vivo, 
e sim permanecer humano?”

Se a pandemia ameaça as nossas 
vidas, discriminações raciais e 
polarizações políticas extremistas 
colocam em xeque a nossa própria 
condição humana.

Sociólogos e antropólogos apontam 
que a elevada capacidade de 
comunicação e, consequentemente, 
socialização são características que 
diferenciam os homens dos demais 
animais.

Vale lembrar que a palavra 
comunicação deriva do termo em 
latim communicatio, que, na 
tradução literal, significa “tornar 
comum”, numa referência ao “ato 
de repartir, dividir, distribuir”.

O processo fica prejudicado e, 
portanto, falho quando pessoas 
envolvidas nele não se consideram 
iguais ou estão fechadas em suas 
bolhas.

Se em momentos de paz e calmaria 
é comum falhas ou derrotas 
recaírem sobre a comunicação. Que, 
nesse momento de agitação, ela 
possa virar uma espécie de Geni 
redentora que nos devolva a nossa 
condição humana.

Embalagens

MMA abre consulta pública sobre 
reciclagem e reutilização (leia)

Amazônia

Combate ao desmatamento com 
recursos recuperados na Lava Jato (leia)

• Estudo não encontra prova de eficácia 
da hidroxicloroquina (leia); OMS 
retoma ensaios (leia)

• Pesquisas são inconclusivas sobre 
transmissão sexual da Covid-19 (leia)

Acesse o dashboard interativo

medo
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Darse Júnior
Sócio-diretor da FSB Comunicação

*Dados do dia 02/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Uma em cada cinco profissões pode 
adotar home office, revela estudo (leia)

• Cinemas não voltarão a 'ritmo normal' 
antes de 2022, diz CEO da Cinemark (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Itália libera fronteiras internas e reabre 
para o turismo (leia)

• Suécia admite que poderia ter adotado 
medidas mais rígidas (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.

1.349 óbitos (em 24h)

Anvisa detalha como será
A autorização para testar uma potencial vacina foi dada 

pela Anvisa. Os estudos iniciais não clínicos em animais 

e os estudos clínicos de fase 1 em humanos foram 

realizados na Inglaterra e os resultados demonstraram 

que o perfil de segurança foi aceitável (leia).

• Brasil já tem mais de 200 shoppings 
reabertos; protocolo indica medidas (leia)

• Varejo: vendas caem 31,8% em abril (leia)

• Crise deve fazer comércio de SP perder
R$ 19 bi no Dia dos Namorados (leia)

FSB Trocas

O que vem de Oxford:
o desafio da vacina para a Covid-19

Na próxima segunda-feira (08), às 18h, a FSB
promoverá um evento online com a participação de 

três importantes pesquisadores brasileiros: os 
doutores Eneida Parizotto-Lee e Wen Hwa Lee, de 

Oxford, e a doutora Margareth Dalcolmo, da 
Fiocruz. O encontro tem o objetivo de elucidar quais 

são as reais perspectivas do desenvolvimento de 
uma vacina contra a Covid-19, onde estão as 

pesquisas mais promissoras e como ficará o Brasil 
quando houver uma vacina aprovada. Inscreva-se

Novo recorde
De ontem para hoje, 1.349 novos 

óbitos causados por Covid-19 foram 

adicionados às estatísticas - novo 

recorde. A contagem oficial indica 

mais 28.633 novos casos (leia) (leia).
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