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374.898 diagnosticados

197.592

153.833 recuperados

em acompanhamento

Dados da OMS

OMS suspende ensaio com 
hidroxicloroquina

A Organização Mundial da Saúde anunciou 
hoje que o uso da hidroxicloroquina está 
temporariamente suspenso no ensaio clínico 
da pesquisa global Solidariedade 
(Solidarity). A decisão foi baseada em um 
estudo publicado pela revista The Lancet e, 
segundo a OMS, será revisada nas próximas 
semanas (leia) (leia) (leia) (leia) (leia). O 
presidente americano, Donald Trump, 
afirmou que terminou recentemente um 
tratamento de duas semanas com 
hidroxicloroquina (leia).

Aprender com eles
Poucas vezes na nossa história a 
política exterior teve tanto 
rebatimento na política interna. Talvez 
seja sinal de evolução em certo 
aspecto. Um país mais ligado no que 
vai pelo mundo. Novas situações, 
novos desafios. Hora de colocar o 
interesse nacional no centro do 
debate?

Tome-se por exemplo a atual disputa 
entre Estados Unidos e China. Hoje em 
webinar promovido pela FSB os 
embaixadores Sergio Amaral e Marcos 
Caramuru e a jornalista e acadêmica 
Claudia Trevisan debateram as 
implicações da disputa para o mundo e 
para nós.

Na polêmica sobre alinhamentos, é 
fato que somos um país das Américas, 
e assim não é possível subestimar a 
importância das nossas relações com 
Washington. E é visível a 
complementaridade da nossa 
economia com a chinesa.

Uma característica dos nossos dias é 
certa desorientação intelectual e 
ideológica, alguma dificuldade para, 
efetivamente, colocar o interesse 
nacional no centro das preocupações. 
Talvez seja algo que possamos 
aprender tanto com os americanos 
quanto com os chineses.

295 mil
publicações coletadas

1,23 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

Infraestrutura

Brasil vai vender 43 aeroportos, apesar 
da crise, diz ministro (leia)

Construção civil
69% dos brasileiros adiarão compra de 
imóvel por 1 ano ou mais (leia)

Setor elétrico

Empréstimo bancário será de R$ 15,6 
bilhões, diz Aneel (leia)

B3/câmbio

Ibovespa sobe 4,25%; dólar a R$ 5,458 (leia)

Comércio exterior

Paralisia da OMC deixa sem definição US$ 
3,7 bilhões em exportações brasileiras (leia)

Auxílio emergencial

Caixa cogita usar Cielo, Rede e Getnet (leia)

Reflexo da crise

1 em cada 3 brasileiros perdeu ao menos 
metade da renda, diz estudo (leia)

• Bolsonaro nega interferência na PF e 
espera arquivamento de inquérito (leia)

• Flávio Bolsonaro pede ao STF para 
acompanhar depoimento de Paulo 
Marinho (leia)

• Bolsonaro se convida para ir à PGR e 
tem encontro com Augusto Aras (leia)

• Barroso assume TSE e cobra atenção a 
'milícias digitais' nas eleições (leia)

• Senado vai analisar medidas para 
empresas afetadas pela crise 
(leia); aprovada Medida Provisória que 
cria cargos em comissão na PF (leia)

• Salles explica frase sobre 'boiada' e diz: 
'Não cabia a mim falar de Covid' (leia)

• Lei que cria 'Nova Embratur' é 
sancionada com vetos (leia)

• Ex-presidente Dilma será indenizada 
em R$ 60 mil (leia)

Moda e novos tempos
Pijamas ganham novo status (leia)

Pesquisa

Como está o emocional das pessoas 
durante o isolamento social (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

Novos óbitos e os efeitos gerais da 

pandemia realçam a sensação de 'medo'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

23.473 óbitos (total)

3.742 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

A FSB promoveu, hoje, um encontro virtual 
entre os principais especialistas do país na 

relação entre EUA e China. Os embaixadores 
Sergio Amaral e Marcos Caramuru e a jornalista 

Claudia Trevisan debateram, junto ao nosso 
time, as relações diplomáticas entre as duas 

superpotências, seus interesses econômicos, os 
efeitos da Covid-19, as perspectivas globais e 

como esse cenário impacta o Brasil. O conteúdo 
está disponível em nosso canal no Youtube.

Desmatamento

Relatório indica ações ilegais; Amazônia 
e Cerrado são os mais atingidos (leia)

Investimento transformador

A webinar de Cepal e Pacto Global (leia)

• Brasil tem 7 vezes mais 
contaminados do que mostram as 
estatísticas, diz pesquisa (leia)

• Lentidão contra ebola é lição, diz 
médico do remdesivir (leia)

Acesse o dashboard interativo

indignação

13%

saudade

11%

medo

21%

tristeza

20%

FSB Trocas

*Dados do dia 24/05

Varejo&Consumo

Principais temas

Corporativo

• Magazine Luiza acelera vendas desde 
abril (leia); lucro cai no 1T (leia)

• Inadimplência em faculdades privadas 
cresceu 72,4% em abril (leia)

• Por segurança, jornalistas do Grupo 
Globo (leia) e Folha de S.Paulo (leia) 
deixam plantão no Palácio da Alvorada

• Burger King na Itália cria hambúrguer 
para distanciamento social (leia)

• Lufthansa terá € 9 bi da Alemanha (leia)

• Quando voltar ao escritório? As decisões 
das empresas sobre home office (leia)

• Ambev faz parceria com Biscoito Globo; 
lucro da venda irá para ambulantes (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Com queda de casos, Japão suspende 
estado de emergência (leia)

• Roma impõe multa de € 500 para quem 
jogar máscara no chão (leia)

• Uruguai reforça medidas na fronteira 
com Brasil (leia)

• Os países que dão exemplo no combate 
à Covid-19 nas Américas (leia)

• Shoppings reabertos conseguem 
apenas 50% das vendas que faziam 
antes da pandemia (leia)

• Com BanQi, Via Varejo pode passar 
rivais no e-commerce, diz Guide (leia)

• Varejo e os novos rumos do digital (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.

807 óbitos (em 24h)

Hospitais de campanha
O Ministério da Saúde apresentou hoje diretrizes 

para a construção dos hospitais de campanha. A 

pasta definiu regras e financiamento para que os 

estados e municípios possam implementar as 

unidades temporárias nas cidades (leia) (leia)
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