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Dados da OMS

China não registra novos casos
A China anunciou hoje que, pela primeira 
vez desde o início da pandemia, não 
registrou nenhum novo caso de Covid-19. 
Também não houve novas mortes (leia). 
A Comissão Nacional de Saúde disse, 
porém, que dois casos suspeitos estão em 
análise (leia) (leia). Nos Estados Unidos, o 
número de mortes registradas em 24h no 
estado de Nova York ficou abaixo de 100, 
o que animou as autoridades (leia). O 
governador Andrew Cuomo autorizou 
reuniões de até 10 pessoas em qualquer 
parte do estado (leia). Já a Itália 
comemorou o quarto dia seguido de 
queda no número de mortes (leia) (leia).

Duas curvas
Há muitas reportagens sobre o andamento 
das vacinas, sobre a declividade das curvas 
de casos e mortes país a país, região a 
região, sobre o achatamento das mesmas 
curvas, sobre a taxa de infectados ou 
imunizados.

Mas, e a correlação, medida 
cientificamente, entre de um lado a duração 
e a intensidade do isolamento social e de 
outro o efeito sobre o andamento da 
epidemia de Covid-19 ainda está a merecer 
um olhar mais detalhado.

Abaixo, o gráfico comparativo de mortes 
diárias (média móvel de sete dias) em dois 
países, Brasil e Alemanha, plotados a partir 
dos três primeiros óbitos. A ferramenta está 
no site do Financial Times.

Fica claro que depois de um certo ponto a 
curva alemã vem sendo rapidamente 
declinante e a brasileira continua morro 
acima.

Se fôssemos um país um pouco mais normal 
talvez estivéssemos mais ocupados 
tentando fazer um benchmark. Tentando 
concluir, cientificamente, por que eles 
embicaram para baixo e nós continuamos 
morro acima.

Sem achismos.

274 mil
publicações coletadas

1,3 bi
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

Aço

Produção mundial cai 13% em abril, 
informa Worldsteel (leia)

China
País deve aderir a multilateralismo e 
permanecer aberto, diz Xi Jinping (leia)

Empreendedorismo
Estudo mostra impacto da pandemia em 
negócios comandados por mulheres (leia)

Auxílio emergencial
Caixa pagou até agora R$ 60 bi (leia)

• Youtubers e deputadas são recebidos no 
Palácio da Alvorada (leia)

• Bolsonaro endossa Heleno: ‘Somos o 
mesmo time’ (leia)

• STF libera posse na Alerj de deputado 
investigado na Lava Jato (leia)

• PF vai ouvir Paulo Marinho e assessor de 
Flávio Bolsonaro (leia)

• Oposição pede investigações contra 
ministros (leia)

Tempo 'voa' na quarentena
Entenda e saiba lidar com a sensação (leia)

'Psicologia e a Vida Boa'
Curso mais popular de Yale está 
disponível on-line gratuitamente (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

Conversas sobre política e novos hábitos 

realçam sentimento de 'indignação'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

22.013óbitos (total)

3.534 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Caçadores de

fake news
Se há uma coisa de que não podemos 
reclamar nesta pandemia é de falta de 
notícias. Por isso, talvez tenha passado 
despercebida para muita gente a chegada ao 
Brasil, esta semana, do perfil Sleeping Giants, 
um fenômeno de escala mundial.

Trata-se de um movimento que expõe 
publicamente marcas que veiculem anúncios 
em sites considerados disseminadores de 
discurso de ódio ou de fake news. Como os 
anunciantes usam uma ferramenta chamada 
de “mídia programática”, em que a 
publicidade é distribuída automaticamente e 
em escala para uma rede de páginas na 
internet, estão sujeitos a ver seus anúncios 
nesse tipo de página, mesmo sem 
conhecimento prévio.

O Sleeping Giants tenta forçar as empresas a 
cortar o investimento nos sites que considere 
inadequados e, desta forma, asfixiá-los 
financeiramente. Contando com a pressão 
popular para conseguir adesão à causa, foca 
nas marcas e não nas agências que operam 
como intermediárias na comercialização da 
mídia programática.

Surgido nos EUA em 2016, o Sleeping Giants
ficou conhecido por denunciar sites de 
extrema-direita, como o Breibart, causando a 
eles prejuízos de milhões de dólares. No 
Brasil, o movimento lançou sua conta no 
Twitter e começou denunciando, com o apoio 
de mais de 230 mil seguidores reunidos em 
poucos dias, empresas que anunciam em um 
site acusado sistematicamente de propagar 
fake news.

Algumas dezenas de empresas já anunciaram 
corte no investimento programado na página 
e avisaram que pretendem rever suas políticas 
de publicidade por conta da ação.

Detratores afirmam que o movimento tem o 
objetivo político de eliminar sites de direita e 
representaria uma ameaça à pluralidade de 
vozes nas redes. Um bom debate neste 
momento em que as chamadas fake news
podem ter impacto direto na saúde da 
população.

Repercussão do vídeo

Entidades e Greta Thunberg repudiam 
fala de Ricardo Salles (leia) (leia)

• Remdesivir acelera recuperação de 
casos graves de Covid-19 (leia)

• Tratamento com anticorpos deve 
chegar antes de vacina (leia)

• Estudo que recomendava 
hidroxicloroquina é retirado do ar (leia)

Acesse o dashboard interativo
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Principais temas

Corporativo

• 'Cansei de ver fake news vencer a batalha', 
diz autor do Sleeping Giants (leia)

• Desafios que as empresas precisam 
enfrentar para manter o home office (leia)

• Compra de shopping nos EUA por US$ 100 
milhões acende alerta no mercado (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Espanha anuncia volta do turismo e do 
campeonato de futebol (leia)

• Basílica do Santo Sepulcro reabre (leia)

• Lojas de shoppings que reabriram têm 
vendas pífias (leia)

• Vendas pela internet saltaram 209% no 
mundo todo durante pandemia (leia)

Teoria da 'imunidade cruzada'
Um estudo publicado na revista Cell mostra que 

pessoas podem ser resistentes ao coronavírus, 

mesmo sem ter sido expostas a ele (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.

965 óbitos (últimas 24h)

Ana Busch
Sócia-diretora da FSB Comunicação
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