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8.061.550
casos no mundo

440.290
óbitos no mundo

955.377 casos (total)

463.474 recuperados

Dados da OMS

Reflexos da pandemia no 
ensino superior

Uma portaria do MEC publicada hoje no 
Diário Oficial da União (íntegra) estende 
a autorização de aulas a distância em 
instituições federais de ensino superior 
até 31 de dezembro. Essa é a terceira vez 
que o prazo é prorrogado (leia). O texto 
também libera os estágios práticos, 
exceto de cursos de medicina. As 
instituições de ensino terão autonomia 
para definir o currículo de substituição 
das aulas presenciais (leia) (leia) (leia).

Limite verbal
As ameaças, expressões chulas e ofensas 
feitas aos ministros do Supremo Tribunal 
Federal constam agora oficialmente das 
sisudas súmulas da egrégia corte. 

Entre um data venia e outro latim, os 
latidos em direção ao Judiciário cruzaram o 
limite verbal entre a crítica e o ataque.

Não se trata de censura versus liberdade de 
expressão. O julgamento persegue 
criminosos que ofendem as instituições da 
República, mesmo que sua origem tenha 
sido tão torta como as árvores do Cerrado.

Defender a pena de morte não dá o direito 
à implementação da sentença em praça 
pública. Nem a ameaçar alguém com tal 
punição. 

O ministro Alexandre de Moraes frisou essa 
diferença no julgamento desta quarta-feira 
ao defender a investigação das fake news. 
E elencou as frases enviadas como tiros ao 
tribunal. Não só aos ministros, mas 
também às supremas famílias.

O jogo democrático tem regras. 
Ultrapassar esses limites, mesmo que 
verbalmente, é falta. 

Qual cartão o juiz vai dar, não sabemos 
porque o julgamento continua. Ao final, 
deve-se evitar estourar fogos aqui ou 
alhures. Hoje é um prédio, amanhã pode 
ser outro. Quem queima é o país.

296 mil
publicações coletadas

997 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

Copom

Selic vai a 2,25% ao ano (leia) (leia) (leia)

Serviços

Com pandemia, setor tem queda recorde 
de 11,7% em abril (leia) (leia) (leia)

Micro e pequenas

Grandes bancos aderem a programa de 
crédito do governo federal (leia)

Guedes

Vamos voltar para reformas liberais em 
60 a 90 dias, diz ministro (leia)

Plano Safra 20/21

R$ 236,3 bi para pequenos, médios e 
grandes produtores (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 2,16%; dólar a R$ 5,26 (leia)

• 'Está chegando a hora de colocar tudo 
em seu devido lugar', diz Bolsonaro (leia)

• STF forma maioria por prosseguimento 
do inquérito das fake news (leia)

• Em posse, Fabio Faria elogia Bolsonaro e 
defende ‘armistício político’ (leia)

• TSE decide recalcular divisão do Fundo 
Eleitoral entre partidos (leia)

• Maia muda acordo e leva a adiamento da 
análise de vetos presidenciais (leia)

Equilíbrio

Os benefícios de plantas e jardins (leia)

Organização
Cores, adereços e lugares dos objetos (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Sensações nas redes
Cenário acentua incertezas. Casos em alta 

fazem crescer as reações de 'medo'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

46.510 óbitos (total)

1.269 óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Celular cada dia 
mais nosso banco

O que mudou no comportamento das 
pessoas com relação à digitalização no 
cenário da Covid-19? Hoje realizamos um 
webinar muito interessante sobre como esse 
tema impacta um segmento especial. 
Chamamos de: “O futuro dos meios de 
pagamento e serviços financeiros.”

A pandemia, destacaram nossos convidados, 
é um grande acelerador como estamos vendo 
em todos os setores. Só um exemplo: para 
sacar o auxílio emergencial do governo, mais 
de 50 milhões de pessoas passaram a ter uma 
experiência tecnológica que nunca 
imaginaram. Sequer tinham vontade. E nem 
imaginavam que possuiam até mesmo 
habilidade para interagir com um app. 

Mas isso está acontecendo. E a tendência é 
que mais e mais o nosso banco seja o nosso 
celular. Essa experiência com meios de 
pagamentos digitais permite também mais 
acesso a crédito.

Está muito mais fácil abrir uma conta 
bancária. Neste último caso, as soluções B2B 
podem ser decisivas para as empresas que, 
com o impacto da parada da economia, 
precisam de ajuda mais do que nunca para 
sobreviver a essa saga de saúde criada pela 
Covid-19.

Com abordagens de comportamento e 
cultura, pontos essenciais sobre segurança -
das mais simples até o reconhecimento facial 
- e chegando até a análise do impacto do 
super recém-chegado WhatsApp 
Pay, tivemos um arco completo de debate de 
soluções e estratégias com detalhes e 
soluções mapeadas por Marcelo Scarpa 
(digio), Cauê Bispo (Hash) e Paulo Alves 
(Fundação Dom Cabral). Você pode ver o 
vídeo do webinar aqui.

Mudança climática

Na Europa, culturas agrícolas 
tradicionais são desafiadas (leia)

Recuperação 'verde'

Pandemias resultam da destruição da 
natureza, alertam especialistas (leia)

Acesse o dashboard interativo

tristeza

15%

medo

23%

saudade

14%

indignação

16%

*Dados do dia 16/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Petrobras manterá metade do pessoal 
administrativo em home office (leia)

• Quaker mudará nome de xarope de 
panqueca por 'estereótipo racial' (leia)

• Os efeitos colaterais do home office, 
segundo especialistas (leia)

• LDC lança campanha de doações; valor 
será doado à Fiocruz (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Pequim amplia restrições de fluxo para 
conter novo surto de coronavírus (leia)

• Alemanha mantém medidas de 
distanciamento para evitar 2ª onda (leia)

• Fernández ficará em isolamento após 
alta de Covid-19 em Buenos Aires (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.

• As marcas de beleza que incluíram álcool 
gel em sua gama de produtos (leia)

• Funcionando por 4h, lojistas de shopping 
apontam prejuízo de até 65% (leia)

em acompanhamento445.393

32.188 novos casos (em 24h)

• Dexametasona é avanço, diz OMS (leia);
remédio deve ser usado sob orientação, 
alertam Anvisa e CFF (leia)

• OMS suspende em definitivo testes 
com hidroxicloroquina (leia)

• EUA têm estoque de cloroquina e não 
sabem o que fazer, diz NYT (leia)

• 4,3 milhões de comprimidos de 
cloroquina a estados brasileiros (leia)

USP, Unesp e Unicamp
As 3 universidades de São Paulo vão 

retomar as aulas em agosto de 

maneira remota e informaram hoje que, 

provavelmente, todo o segundo 

semestre será assim (leia).

Rizzo Miranda
Diretora – Digital & Inovação da 

FSB Comunicação
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