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7.823.289
casos no mundo

431.541
óbitos no mundo

888.271 casos (total)

412.252 recuperados

Dados da OMS

FDA revoga autorização de 
medicamentos
Um documento divulgado hoje pela Food and
Drug Administration revogou a permissão de 
uso emergencial da cloroquina e da 
hidroxicloroquina para tratar Covid-19 
(íntegra). A decisão foi tomada com base em 
novas informações e uma reavaliação dos 
dados disponíveis (assista) (leia) (leia). 'Não é 
mais razoável acreditar que as fórmulas orais 
HCQ (hidroxicloroquina) e CQ (cloroquina) são 
eficazes', escreveu Denise Hinton, cientista-
chefe da agência americana (leia) (leia) (leia).

Sobre a democracia
Duque de Caxias foi senador sob auspícios 
de Dom Pedro II, deposto pela quartelada 
do marechal Deodoro da Fonseca, 
derrubado por Floriano Peixoto na 
República Velha, contestada nos anos de 
1920 pelo tenentismo, impulsionador de 
parte de apoio militar à ascensão de 
Getúlio Vargas, até os quartéis o 
empurrarem para fora do governo em 
1946, quando o general Eurico Gaspar 
Dutra foi presidente, e o país viu eleições 
livres até 1964, ano em que se encetou o 
regime dos generais de 20 anos.

Os militares têm histórica participação na 
vida política brasileira. Para o bem ou 
mal. Assim como os civis.

Hoje se fala muito em golpe militar. Com 
certa vulgaridade.

Com otimismo exagerado, Robert Dahl 
comemorou o primado da democracia 
sobre todas suas possibilidades após a 
queda do muro de Berlim. “Todas as 
principais alternativas para a democracia 
desapareceram”, escreveu o cientista 
político em 1998, sem notar o avanço 
chinês.

No século XXI, globalizado e conectado, 
há pouco espaço para aventuras com 
cheiro de pólvora. A democracia pode 
aparentar fragilidade. Mas todas as 
alternativas são ainda mais frágeis, ou 
excêntricas.

306 mil
publicações coletadas

780 mi
perfis potencialmente 

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

WhatsApp

App vai permitir enviar e receber
dinheiro (leia) (leia) (leia) (leia) (leia) (leia)

Tesouro Nacional

Bruno Funchal substitui Mansueto (leia)

Imposto de Renda

19,1 mi de declarações recebidas (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa cai 0,43%; dólar a R$ 5,14 (leia)

• Apoiadores cobram Bolsonaro, que diz: 
'Vou acabar não parando aqui' (leia)

• Bolsonaro: 'Como vou dar golpe se já sou 
presidente?' (assista)

• Baleia Rossi, do MDB, vê 'desserviço' em 
discutir impeachment (leia)

• Ativistas bolsonaristas são presos (leia)

• STF retoma julgamento sobre validade 
do inquérito das fake news (leia)

Plante

Cultivar ervas ajuda a saúde mental (leia)

Estresse e cabelo
A pandemia pode afetar ambos (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Sensações nas redes
Lembranças pré-pandemia elevam a 

sensação de 'saudade'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

43.959 óbitos (total)

627 óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Sem lenço e sem 
documento, mas 

com máscara
Após mais de 90 dias em isolamento, os 
sinais de esgotamento mental parecem 
ter atingido seu ápice. Médicos relatam 
cada vez mais casos de desânimo, 
tristeza, insônia, para ficar nos sintomas 
mais leves.

Eis mais um dilema do Brasil. A maioria 
dos países que adotaram o isolamento 
chegou a essa etapa com a curva de 
óbitos já em franca diminuição. 

Aqui, a curva parece estar se 
estabilizando, mas ainda não é possível 
dizer que atingimos o platô - quando as 
mortes diárias permanecem no mesmo 
patamar, primeiro sinal de que o 
coronavírus está perdendo a força.

O que fazer? O Centro de Controle de 
Doenças dos EUA traz evidências 
científicas de que é muito baixo o risco 
de transmissão em atividades ao ar livre 
com a utilização de máscara. Desde que 
sem aglomeração e com distanciamento.

Ou seja, se você não aguenta mais ficar 
dentro de casa, permita-se dar uma 
arejada, dando uma volta, sem lenço 
nem documento, mas com máscara e 
mantendo o distanciamento. 

Estamos numa época de redução de 
danos. De nada adianta focar na saúde 
física se a mental está indo para o 
espaço.

Para além do 'verde'

O conceito expandido que harmoniza 
eficiência, respeito e saúde. No planeta, 
entre pessoas e organizações (leia)

Investimento 1

Unilever investirá € 1 bi (leia)

Investimento 2

Natura &Co anuncia US$ 800 mi (leia)

Acesse o dashboard interativo

medo

11%

saudade

45%

indignação

8%

tristeza

14%

*Dados do dia 14/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Felipe Neto e PicPay criam mundo 
exclusivo no jogo Minecraft (leia)

• Como empresas estão se preparando para 
voltar ao escritório após quarentena (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Há um mês sem mortes por Covid-19, 
Paraguai avança na reabertura (leia)

• Ao ver bares cheios, governador de NY 
cobra regras de distanciamento (leia)

• Paris reabre cafés e restaurantes em 
nova fase do relaxamento (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.

• Shoppings de SP reabrem com apenas 
25% do faturamento anterior (leia)

• Serasa faz ação para consumidor quitar 
dívidas de até R$ 1 mil por R$ 100 (leia)

em acompanhamento432.060

20.647 novos casos (em 24h)

• China evita salmão importado após surto 
(leia); OMS quer mais estudos (leia)

• Vacina em testes induz produção de 
anticorpos em 90% dos pacientes (leia)

• Mortes por causas naturais crescem 11% 
no Brasil durante a pandemia (leia)

• Brasil é um dos mais afetados entre 75 
países onde epidemia ainda cresce (leia)

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Comunicação

Para saber mais
Diversos motivos foram apontados como 

determinantes para que a FDA chegasse à 

conclusão de desautorizar o uso emergencial

dos dois medicamentos (leia).

Webinar FDC

O futuro dos meios de pagamento
A pandemia impulsionou o setor e desvendou um 
potencial para acelerar mudanças nos hábitos dos 

consumidores. Mas como as fintechs podem ajudar 
os pequenos e médios empreendedores e como será 

a digitalização no setor? Para discutir o futuro dos 
meios de pagamento e serviços financeiros, a FSB 

realiza webinar na quarta-feira (17), às 18h, com 
Cauê Bispo, gerente de Produtos na Hash, Marcelo 
Scarpa, diretor de risco e crédito do digio, e Paulo 

Alves, professor da Fundação Dom Cabral. 
Inscreva-se

https://covid19.who.int/
https://www.fda.gov/media/138945/download
https://www.youtube.com/watch?v=0sP780RVtpE
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,estados-unidos-desautorizam-uso-emergencial-de-hidroxicloroquina-para-tratar-covid-19,70003334229
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/15/agencia-americana-revoga-liberacao-da-hidroxicloroquina-como-tratamento-para-a-covid-19.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN23M2E5-OBRTP
https://edition.cnn.com/2020/06/15/politics/fda-hydroxychloroquine-coronavirus/index.html
https://exame.com/ciencia/estados-unidos-retiram-aprovacao-de-cloroquina-contra-covid-19/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/15/whatsapp-vai-permitir-enviar-e-receber-dinheiro-pelo-aplicativo-brasil-sera-primeiro-pais-com-a-novidade.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/whatsapp-permitira-fazer-pagamentos-transferencias-pelo-app-no-brasil-saiba-como-vai-funcionar-24480256
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/06/15/whatsapp-lanca-envio-de-dinheiro-pelo-app-no-brasil-veja-como-funciona.htm
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2020/06/whatsapp-vai-permitir-envio-de-dinheiro-pelo-aplicativo-no-brasil.shtml
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,pagamentos-pelo-whatsapp-saiba-como-usar-e-como-vai-funcionar-o-servico,70003333909
https://6minutos.com.br/minhas-financas/no-debito-taxa-de-pagamento-cobrada-pelo-whatsapp-e-a-mais-alta-do-mercado/
https://oglobo.globo.com/economia/bruno-funchal-sera-novo-secretario-do-tesouro-nacional-24480516
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/receita-recebe-191-milhoes-declaracoes-de-imposto-de-renda
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/15/dolar-comercial-fecha-em-alta-r-5142.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/15/bolsonaro-e-cobrado-por-apoiadores-e-ameaca-vou-acabar-nao-parando-aqui.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pi3BBFMHs8E
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/15/presidente-do-mdb-desservico-impeachment.htm
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN23M1KI-OBRTP
https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/stf-retoma-julgamento-sobre-validade-do-inquerito-das-fake-news/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/15/plantar-ervas-em-casa-e-modo-de-cultivar-saude-mental-durante-a-quarentena.htm
https://boaforma.abril.com.br/beleza/estresse-e-queda-de-cabelo-qual-a-relacao/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/buildings-health-wellbeing/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/15/unilever-investir-1-bilho-de-euros-em-fundo-dedicado-mudana-climtica-at-2039.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/15/natura-andco-anuncia-investimento-de-us-800-milhoes-em-sustentabilidade.ghtml
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://exame.com/marketing/felipe-neto-e-picpay-criam-mundo-exclusivo-no-jogo-minecraft/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/15/como-empresas-estao-se-preparando-para-voltar-ao-escritorio-apos-quarentena.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-06/ha-um-mes-sem-mortes-por-covid-19-paraguai-avanca-na-reabertura
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN23M2R3-OBRWD
http://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200615-paris-reabre-totalmente-caf%C3%A9s-e-restaurantes-em-nova-fase-do-fim-da-quarentena
https://6minutos.com.br/economia/com-parte-das-lojas-fechadas-shoppings-de-sp-reabrem-com-apenas-25-do-faturamento-anterior/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/serasa-promove-acao-para-consumidor-quitar-dividas-de-ate-r-1000-por-r-100.shtml
https://exame.com/estilo-de-vida/china-evita-salmao-importado-apos-relacao-com-surto-em-pequim/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN23M2EF-OBRWD
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/15/vacina-em-testes-para-covid-19-induz-producao-de-anticorpos-em-90percent-dos-pacientes-anuncia-empresa-chinesa.ghtml
https://www.poder360.com.br/brasil/numero-de-mortes-por-causas-naturais-cresce-11-no-brasil-durante-a-pandemia/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53047836
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53058069
https://zoom.us/webinar/register/WN_HQGh4rU0T12QsutDt4_g-Q

