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Dados da OMS

Planos de retomada
A flexibilização de restrições voltou a 
mobilizar hoje autoridades pelo país. O 
governo de São Paulo apresentou um plano 
de reabertura da economia durante a 
quarentena (leia) (leia) (leia) (leia) (leia). No 
Distrito Federal, shoppings e centros 
comerciais voltaram a receber pessoas 
(leia) (leia). O Ceará estuda um cronograma 
(leia), assim como o Amazonas (leia).

Aquecimento
Enquanto as pesquisas mostram uma 
corrosão progressiva, ainda que lenta, 
da convicção e da disposição dos 
brasileiros ao isolamento, segue o 
aquecimento para o duelo institucional.

O leitor ou leitora perguntará: “como 
assim aquecimento, a coisa já não está 
suficientemente quente?”. É uma 
dúvida razoável. Entretanto, o fato é 
que ainda não chegamos ao impasse.

Quando, e se, chegarmos você terá a 
oportunidade de reavaliar a 
razoabilidade da dúvida. Quando, por 
exemplo, o Executivo simplesmente 
não cumprir uma decisão judicial.

Ou quando o Legislativo for empurrado 
a uma ação contra o Executivo 
exatamente por este ter cruzado o 
Rubicão. Se isso vier a acontecer.

O fato é que o inquérito sobre as ditas 
fake news mais a CPI sobre o mesmo 
tema levam jeito de somadas 
provocarem uma reação química capaz 
de produzir muita luz, e mais calor 
ainda.

Porque a vocação de ambas é fornecer 
matéria-prima para o Tribunal Superior 
Eleitoral, agora com forte presença, 
digamos, jacobina.
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YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o 
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

Redes sociais

Caged

Brasil fecha 1,1 milhão de vagas formais 
entre março e abril (leia)

OCDE
Pandemia pode criar 'geração perdida' e 
precarizar trabalho jovem (leia)

Indústria
Ipea projeta queda de 36,1% na produção 
em abril ante março (leia)

Alimentos à base de plantas
Brasil é mercado atraente a exportadores, 
diz USDA (leia)

Cartórios

Plataforma amplia serviços on-line (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,9%; dólar a R$ 5,28 (leia)

• PF faz busca e apreensão em inquérito 
sobre fake news (leia); há quebra de 
sigilos e bloqueios de perfis (leia) (leia)

• Aras se diz surpreendido e pede ao STF 
suspensão (leia); 'O que é construído por 
robôs são as fake news', diz Moraes (leia)

• Parlamentares criticam operação (leia); 
ministro e autoridades, também (leia); 
Mendonça defende ‘respeito à 
Constituição’ (leia)

• ‘Sergio Moro está lambuzado pelo poder 
atual’, diz FHC (leia)

• Câmara aprova negociação de dívidas de 
micro e pequenas empresas (leia)

Home office
Profissionais mais ansiosos e estressados, 
revela pesquisa do LinkedIn (leia)

O que comer
Relação positiva com alimentos é a chave 
para se manter saudável (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia
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Sensações nas redes

Política e temas da pandemia impactam de 

modo quase proporcional os sentimentos

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

25.598 óbitos (total)

4.108 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Reabertura paulista
No universo de notícias sobre a Covid-19, 
o assunto do dia foi o anúncio, pelo 
governo paulista, da “retomada 
consciente” das atividades. 

Na prática, a quarentena foi prorrogada 
por mais 15 dias, mas o estado se 
preocupou em sinalizar um relaxamento 
escalonado e por região. Como outros 
governos de países e estados brasileiros, 
São Paulo busca o difícil equilíbrio entre o 
ainda incerto controle da epidemia e a 
reabertura econômica. 

O próprio governador João Doria 
ponderou que o avanço poderá ser revisto 
se o combate à doença fraquejar.

O modelo complexo de diretrizes por 
fases de risco terá de ser adaptado por 
cada município, a quem cabe dar a 
palavra final sobre a abertura autorizada 
pelo estado. E deixa alguns desafios. 

A capital recebeu chancela para alguma 
flexibilização, mas os 38 municípios que a 
cercam seguem em situação de alerta 
máximo. Como equacionar a circulação 
de pessoas na Região Metropolitana com 
segurança? 

Poder Público e setores econômicos terão 
de se reunir para detalhar como aplicar as 
restrições sugeridas para cada ramo de 
atividade. 

Por fim, pais, não se animem, sem sinal de 
retorno às aulas por enquanto: assim 
como para o transporte público, os 
protocolos para a Educação ainda serão 
estabelecidos.

Mata Atlântica

Bioma vive alta do desmatamento (leia)

Regularização fundiária

Entidades pedem que projeto não seja 
votado em urgência (leia)

• França, Itália e Bélgica interrompem 
uso de hidroxicloroquina (leia)

• OMS lança fundação para ampliar 
financiamento de ações globais (leia)

Acesse o dashboard interativo
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Varejo&Consumo

Principais temas

Corporativo

• Empresas de pagamento querem ampliar 
limite sem senha com cartão (leia)

• Boeing anuncia demissões (leia)

• Apple supera Microsoft na lista das 
maiores empresas dos EUA (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• ‘Com solidariedade e cooperação, a 
China está do lado do povo brasileiro’, 
diz embaixador chinês (leia)

• Trump ameaça fechar redes sociais após 
ter post questionado no Twitter (leia)

• Comissão Europeia propõe € 750 bi para 
recuperar economia da UE (leia)

• Venda de celulares e PCs terá queda de 
até 13,6% em 2020, diz pesquisa (leia)

• Iguatemi: e-commerce em mais capitais; 
um terço dos shoppings reabertos (leia)

• Marfrig amplia aposta em hambúrguer 
vegetal com parceira do Burger King (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.

1.086 óbitos (em 24h)

Apoio ao 'lockdown'
Pesquisa Datafolha mostra que 60% dos 

entrevistados são favoráveis ao confinamento como 

medida para enfrentar o avanço do coronavírus. Já 

36% são contrários (leia).

OMS recomenda cautela
A epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder da 

resposta da OMS à pandemia, recomendou hoje que 

os países realizem a reabertura de suas economias 

“de modo lento” e “baseado em dados” (leia).

https://covid19.who.int/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-do-estado-apresenta-nova-fase-do-plano-sao-paulo/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,doria-anuncia-retomada-consciente-a-partir-de-1-de-junho-quarentena-e-prorrogada-ate-dia-15,70003316259
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/doria-permite-reabertura-restrita-de-lojas-e-shoppings-na-capital.shtml
https://6minutos.com.br/economia/mesmo-apos-reabertura-parcial-comercio-preve-tempos-dificeis-pela-frente/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/27/quarentena-em-sp-e-prorrogada-com-flexibilizacao-progressiva-em-diferentes-regioes-do-estado.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/shoppings-e-centros-comerciais-reabrem-hoje-no-distrito-federal
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/05/27/em-primeiro-dia-de-reabertura-shoppings-do-df-tem-filas-e-movimento-intenso.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/27/covid-19-perde-fora-em-fortaleza-e-cear-inicia-reabertura-da-economia.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/05/27/cautela-nunca-e-demais-diz-prefeito-de-manaus-ao-avaliar-reabertura-gradual-do-comercio-em-junho.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/27/coronavirus-brasil-fecha-860-mil-empregos-formais-no-pior-mes-de-abril-em-29-anos.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52814564
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2020/05/epoca-negocios-ipea-projeta-queda-de-361-na-producao-industrial-em-abril-ante-marco.html
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/05/pegn-brasil-e-mercado-atraente-a-exportadores-de-alimentos-a-base-de-plantas-diz-usda.html
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/27/servicos-de-cartorios-serao-todos-on-line.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/27/dolar-comercial-fecha-em-queda-r-5283.htm
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN23335Q-OBRTP
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/moraes-determina-quebra-de-sigilo-de-investigados-e-bloqueio-de-perfis-na-internet.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/27/quem-e-quem-no-inquerito-das-fake-news.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/aras-se-diz-surpreendido-com-operacao-e-pede-que-stf-suspenda-inquerito-das-fake-news.shtml
https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/moraes-propagadores-de-discursos-contra-a-democracia-devem-ser-responsabilizados-27052020
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/aliados-de-bolsonaro-no-congresso-criticam-operacao-da-pf-no-inquerito-sobre-fake-news.ghtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-e-assessores-criticam-operacao-contra-apoiadores-de-bolsonaro,70003316710
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/andre-mendonca-respeito-constituicao-inquerito-fake-news.html
https://www.poder360.com.br/governo/sergio-moro-esta-lambuzado-pelo-poder-atual-diz-fhc/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/camara-aprova-negociacao-de-dividas-de-micro-e-pequenas-empresas
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/05/27/home-office-deixa-profissionais-mais-ansiosos-e-estressados-revela-pesquisa-do-linkedin.ghtml
https://www.bonde.com.br/gastronomia/noticias/relacao-positiva-com-os-alimentos-e-a-chave-para-se-manter-saudavel-durante-a-pandemia-517917.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.dw.com/pt-br/bioma-mais-amea%C3%A7ado-do-brasil-mata-atl%C3%A2ntica-vive-alta-do-desmatamento/a-53582491
https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/entidades-pedem-que-projeto-de-regularizacao-fundiaria-nao-seja-votado-em-urgencia/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2332ST-OBRWD
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/oms-lana-fundao-para-ampliar-financiamento-de-aes-globais-de-sade.ghtml
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://6minutos.com.br/economia/empresas-querem-ampliar-limite-de-pagamento-sem-senha-com-cartao-por-aproximacao/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2332NP-OBRBS
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/27/apple-supera-microsoft-na-lista-das-maiores-empresas-dos-eua.ghtml
https://veja.abril.com.br/mundo/com-solidariedade-e-cooperacao-a-china-esta-ao-lado-do-povo-brasileiro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/rotulo-de-verificacao-do-twitter-gera-ameaca-de-trump-de-que-vai-fechar-companhias-de-midia-social.shtml
https://www.dw.com/pt-br/comiss%C3%A3o-europeia-prop%C3%B5e-fundo-de-750-bilh%C3%B5es-de-euros-para-recuperar-economia-da-ue/a-53589675
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,venda-de-celulares-e-pcs-tera-queda-de-ate-13-6-em-2020-diz-pesquisa,70003316208
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2332AL-OBRBS
https://exame.com/negocios/marfrig-amplia-aposta-em-hamburguer-vegetal-com-parceira-do-burger-king/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/lockdown-tem-apoio-de-60-dos-brasileiros-diz-datafolha.shtml
https://exame.com/economia/reabertura-deve-ser-lenta-e-nao-repentina-em-todo-pais-diz-oms/

