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Produção da vacina
O Ministério da Saúde anunciou hoje a 

produção de 30,4 milhões de doses da 

vacina contra a Covid-19, desenvolvida 

pela Universidade de Oxford em parceria 

com o laboratório AstraZeneca, com 

investimento de US$ 127 milhões. A 

vacina está na terceira etapa de testes.

209 mil
publicações coletadas

666 mi
perfis potencialmente

impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 

API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Redes sociais

Auxílio emergencial
Caixa começa a pagar 3ª parcela (leia)

Combustíveis
Medidas para ‘suavizar’ preço (leia)

Angra 2
Recorde de produção de energia (leia)

Micro, pequenas e médias
As mais afetadas pela crise, diz ONU (leia)

Zona do Euro
BCE prevê retração entre 8% e 12% (leia)

• Maia articula para votar adiamento das 

eleições (leia)

• Bolsonaro provoca aglomeração em 

cidade mineira (leia)

• R$ 160 bilhões são liberados para 

despesas com Covid-19 (leia)

• Projetos reduzem receita do governo 

mesmo em meio à pandemia (leia)

• Ato virtual em defesa da democracia 

reúne políticos (leia)

• Ministro da Educação copiou ao menos 

quatro trechos de outras teses em 

mestrado (leia)

• 'Estamos em uma guerra', diz 

integrante da Lava Jato sobre 

movimentos da PGR (leia)

• Queiroz negocia delação premiada 

com Ministério Público (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder 360

Sensações nas redes

'Indignação' reflete conversas sobre o 

distanciamento social.

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Coronavírus circula no mundo 

desde março de 2019, mostra 

pesquisa espanhola (leia)

• Médicos comentam mensagem de 

WhatsApp sobre risco da Covid-19 

atribuída ao CDC (leia)

• Importadora auxilia na indicação de 

médico para tratamento com 

remédio de cannabis (leia)

tristeza
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medo

11%

saudade

17%

*Dados do dia 26/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• L'Oréal vai retirar termos como 

'branqueador' de seus produtos (leia)

• Boicote a anúncios faz Facebook 

endurecer controle de postagens (leia)

• Coworkings se preparam para a volta 

com protocolo sanitário (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Delivery do varejo de moda veio para 

ficar, aponta pesquisa da ABF (leia)

• Setor têxtil espera chegada do frio para 

reduzir perdas com pandemia (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.

• EUA batem recorde diário de 

contágios, com 45.330 casos (leia)

• Colômbia supera China em número 

de casos (leia)

• Argentina aperta restrições e 

reinstala quarentena (leia)

• Polícia de Hong Kong proíbe 

manifestação contra Lei de 

Segurança (leia)

• UE lista 14 países que terão entrada 

permitida após 1º de julho (leia)

Renato Cirne
Diretor Jurídico e de Compliance

da FSB Comunicação
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Acesse o dashboard interativo

Poupança

A Instituição Fiscal Independente, do 

Senado Federal, diz que o déficit do INSS, 

que paga os benefícios e as aposentadorias 

do setor privado, deve fechar o ano em R$ 

306,2 bilhões (leia).

Um aumento de R$ 92,3 bilhões em relação 

ao buraco de 2019, três vezes o 

crescimento de R$ 30 bi projetado lá atrás 

pelo Ministério da Economia.

O que mudou?

A arrecadação caiu, algo esperado no 

contexto da pandemia que surpreendeu 

todos, inclusive os especialistas em 

projeções econômicas.

Qual é a solução, então?

Duas: aumentar impostos e/ou fazer a 

economia crescer.

Como a primeira hipótese geraria uma 

grave tensão política, além de não resolver 

o problema, o governo certamente estará 

quebrando a cabeça para ver como faz 

acontecer a segunda.

Os investimentos privados continuam sendo 

a aposta da equipe econômica.

Há algum ceticismo quanto a isso, porém 

um detalhe anima: o desempenho do 

agronegócio.

São contextos diferentes, mas nunca é 

demais recordar que a lavoura cafeeira 

ofereceu a poupança que criou a indústria 

paulista.

Racionalizando o 

pós-pandemia

O último dia 14 de junho marcou o 

centésimo ano do falecimento de Max 

Weber, um dos fundadores da sociologia 

moderna, em razão de pneumonia 

provocada pela gripe espanhola.

Um século depois, em meio à pandemia 

do coronavírus, vamos refundar nossas 

certezas, nossos objetivos e nossas 

ações em sociedade.

E Weber nos ensina conceitos sobre 

modernidade e ética que serão valiosos.

A modernidade em Weber é a 

racionalização dos nossos processos 

sociais com a finalidade de resolver, com 

eficiência, questões de natureza prática –

o que nem sempre é simples de ser 

atingido.

Por exemplo, avançamos no campo da 

ciência, tecnologia e comunicação digital 

e hoje sabemos cada vez mais sobre o 

mundo, mas ainda pouco o 

compreendemos.

Outro estudo importante de Weber é 

sobre a ética.

Para ele, o conflito social em cada um de 

nós está na coexistência de duas éticas: 

“a ética da convicção”, na qual 

praticamos nossas ações 

independentemente dos resultados a 

serem alcançados; “a ética da 

responsabilidade”, segundo a qual 

pautamos nossas ações tomando por 

base a consequência de nossos atos.

Segundo Weber, o que ocorre na prática 

é a convivência das duas éticas, uma 

corrigindo a outra.

Que possamos no pós-pandemia 

racionalizar nossos processos sociais, 

ressignificar nossas ações e ampararmos 

nossos negócios nas duas éticas de 

Weber, não pela contradição, mas pela 

complementariedade de seus conceitos.

Sustentável

Litoral
Fragmentos de óleo voltam a aparecer 

em três Estados do Nordeste (leia)

Maringá

Painéis fotovoltaicos começam a gerar 

energia no campus da UEM (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Recursos
A OMS lançou um chamado apontando a 

necessidade de arrecadar cerca de R$ 170,97 bi 

para as ações de combate à pandemia do novo 

coronavírus nos próximos 12 meses (leia) (leia).

9.653.048

491.128

Festas
'Arraiá em casa': live tem shows de forró, 

dicas de receitas e decoração (leia)

Estresse
Oscilação de humor na pandemia: como 

aliviar o estresse nesse período? (leia)

O primeiro lote deve ser produzido em 

dezembro e o segundo em janeiro pela 

Bio-Manguinhos. As remessas iniciais 

serão destinadas a grupos de riscos 

(assista) (leia) (leia) (leia) (leia) (leia).
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https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/27/oscilacao-de-humor-na-pandemia-como-aliviar-o-estresse-nesse-periodo.htm
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