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5.206.614
casos no mundo

337.736
óbitos no mundo

363.211 diagnosticados

190.634

149.911 recuperados

em acompanhamento

Dados da OMS

EUA proíbem entrada de 
viajantes vindos do Brasil

O governo americano confirmou hoje a 
proibição de entrada no país de 
estrangeiros que tenham estado no Brasil 
nos últimos 14 dias. No comunicado 
oficial, a Casa Branca reforça que a 
‘transmissão generalizada e contínua de 
pessoa a pessoa’ justifica a decisão. 
‘Devido à situação no Brasil, vamos tomar 
todas as medidas necessárias para 
proteger o povo americano’, disse Robert 
O'Brien, consultor de segurança nacional, 
à rede CBS (leia) (leia) (leia) (leia) (leia).

Quem pagará

para ver?
Se todo arreganho no nosso sistema 
político pudesse ser caracterizado como 
“crise”, estaríamos em crise 
permanente, e portanto a palavra não 
serviria mais para nada.

Não teria a propriedade de distinguir 
uma situação.

Então vamos definir assim: instala-se 
uma crise quando o sistema 
institucional trava. Ou quando não é 
mais possível tocar o barco, como se diz, 
dentro das festejadas lei e ordem.

Quando alguma autoridade, ou grupo, 
deixa por exemplo de cumprir decisão 
da Justiça. A não ser que outra voz 
judiciária mais alta se levante e imponha 
paz no recinto.

O duelo das últimas horas ainda não é a 
crise. Talvez seja troca de estampidos de 
pólvora seca, apelos quase 
desesperados de parte a parte para, ao 
contrário, evitar a crise, a verdadeira.

Na epidemia de Covid-19, há palpites de 
que chegamos ou estamos chegando no 
ápice. Vamos torcer. De novo, de novo e 
de novo.

Na política, tirando os manifestos, os 
abaixo-assinados, as photo-ops, é 
melhor esperar para conferir quem vai, 
afinal, pagar para ver.

Ou quem arrastará as fichas sem 
precisar mostrar cartas.

260 mil
publicações coletadas

1,1 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

OCDE

Nações ricas devem assumir pelo 
menos US$ 17 tri de dívida extra (leia)

Auxílio emergencial
Correios serão opção para fazer cadastro 
(leia); Governo estuda estender benefício 
aos informais, diz Onyx (leia)

• Bolsonaro rebate STF, cita abuso de 
autoridade e vai a ato em Brasília (leia)

• Dias Toffoli é internado para cirurgia e 
apresenta suspeita de Covid-19 (leia)

• Em sessão virtual, Barroso toma posse 
amanhã como presidente do TSE (leia)

• Oficiais da reserva defendem Heleno e 
falam em 'guerra civil' (leia); Azevedo 
alerta para tensão entre Poderes (leia)

• No Senado, o embate para tentar barrar 
uso da cloroquina (leia)

Menos estresse e ansiedade
Como florais e óleos podem ajudar (leia)

Yoga
Controle tempo, ritmo e muito mais em 
um app interativo e fácil de usar (leia)

Dança de salão on-line

Escolas e professores se reinventam (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

Domingo e isolamento social se 

misturam, reforçando 'tristeza' e 'medo'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

22.666 óbitos (total)

3.544 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Não é sobre saber 
tudo. É sobre filtrar

A carga de informação a que todos 
estamos sendo submetidos assusta e 
faz pensar. Mas por que, afinal de 
contas, precisamos saber de tudo a 
todo instante?

Essa é mais uma das muitas pressões 
da vida moderna. Que aplicada à 
comunicação induz à falsa ideia de que 
acumular é sinônimo de conhecimento. 
E que ter um bom estoque é garantia 
para formar a melhor opinião.

Não é verdade.

O ritmo frenético assumido pelos fluxos 
de dados tornou a absorção um fardo. 
Pessoas sofrem com isso.

Do ponto de vista intelectual e das 
relações humanas, processar tanta 
coisa pode gerar mais efeitos colaterais 
do que benefícios. E essa crise causada 
pela pandemia de Covid-19 tem sido 
um exemplo e tanto.

Uma dica: use seus próprios filtros. Eles 
são os melhores companheiros para 
qualquer jornada. 

Outra: não se culpe por não saber. E 
menos ainda por não querer saber. 

Limites e pausas nos guiam pelo 
melhor caminho. Sempre. São atalhos 
para bons pontos de equilíbrio. E nos 
dias de hoje ajudam a lidar com a 
superoferta.

Amazonas

Como estão distribuídos os casos de 
Covid-19 em aldeias e etnias (leia)

• Modelo preditivo estima o pico da 
pandemia no Brasil (leia)

• Os obstáculos aos ensaios de vacinas 
na Universidade de Oxford (leia)

Acesse o dashboard interativo

indignação

19%

saudade

5%

medo

30%

tristeza

34%

Luciano Pires
Sócio-diretor da FSB Inteligência

*Dados do dia 23/05

Varejo&Consumo

Principais temas

Corporativo

• Pandemia mudará 'drasticamente' os 
relacionamentos, diz chefe do Tinder (leia)

• O pós-crise e o futuro dos escritórios (leia)

• Air France precisará reduzir tráfego 
doméstico por garantias, diz ministra (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Fiéis voltam a se reunir no Vaticano (leia)

• Argentina prorroga quarentena (leia)

• Hospitais do Chile estão quase no limite 
com casos perto de 70 mil (leia)

• Otimismo sobre hipotético fim da 
epidemia preocupa a França (leia)

• China alerta para 'nova Guerra Fria' com 
os EUA por pandemia (leia)

• Gastos com delivery de comida 
dobraram, indica pesquisa (leia)

• Quais redes americanas estão imunes à 
crise e às transformações (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.

653 óbitos (em 24h)

FSB Trocas

EUA X China: E o Brasil?
Amanhã (25), às 18h, a FSB Comunicação realiza 

webinar com as presenças dos embaixadores 
Sergio Amaral e Marcos Caramuru e da jornalista e 
pesquisadora Claudia Trevisan. Junto ao time FSB, 

os especialistas irão debater os impactos da 
pandemia no equilíbrio de forças entre EUA e 
China no cenário internacional e como o Brasil 

ficará nessa nova conjuntura.
Clique aqui e confirme sua participação.

A capa do Times
O jornal The New York Times publicou hoje 

na primeira página nomes de mil vítimas da 

Covid-19 (veja) (navegue) (leia).
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