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Dados da OMS

Europa pensa no pós-crise
Líderes europeus articulam ações em conjunto e já 
projetam o futuro pós-coronavírus. A recuperação 
econômica está no centro, mas há movimentos com 
foco no clima e em desigualdades provocadas pela 
crise. O presidente francês, Emmanuel Macron, 
organiza uma comissão criada para discutir as 
prioridades e como tirá-las do papel (leia). Também 
na Europa, o setor aéreo – enfim – produziu uma 
boa notícia: o número de voos no mundo cresceu na 
última semana e o impulso veio de aeroportos de 
Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Bélgica 
e Holanda (leia). Em 19 de junho, um encontro de 
cúpula entre os estados-membros da UE avaliará o 
alcance do pacote de € 750 bilhões (leia).

Repolarização
O padrão das avaliações presidenciais 
ao longo do mandato de Jair Bolsonaro 
desde abril do ano passado tem sido o 
famoso “um terço, um terço, um terço”. 
Fatias mais ou menos equivalentes de 
bom/ótimo, regular e ruim/péssimo.

Antes de abril de 2019 os positivos 
prevaleciam, esperado para um 
presidente recém-eleito.

Mas alguma coisa parece estar se 
movendo no eleitorado. Não é uma 
pesquisa que diz, são várias.

A mais recente é o Datafolha (gráfico 
abaixo). Uma parte não desprezível do 
regular continua migrando para a 
avaliação negativa. Se o movimento 
consolidar, configurará um certo cerco 
do eleitorado presidencial pelo não 
presidencial.

Aí então se poderá falar em polarização. 
Uma nova. Não entre petismo e 
bolsonarismo, mas entre este e o 
antibolsonarismo. Ou, pelo menos, com 
um “não bolsonarismo”.

Seria uma novidade.
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* 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

Mercado de trabalho

Desemprego sobe para 12,6% e atinge 
12,8 milhões (leia); informais foram os 
mais afetados, diz IBGE (leia)

Conjuntura
Com impostos adiados e Refis, déficit pode 
superar 10% do PIB, diz Mansueto 
(leia); PIB do 1T sai amanhã (leia)

Auxílio emergencial
Secretário diz que benefício é caro, mas 
deve ser prorrogado com 'outro perfil' (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,13%; dólar a R$ 5,38 (leia)

• Rejeição a Bolsonaro bate recorde, mas 
base se mantém, diz Datafolha (leia)

• 'Ordens absurdas não se cumprem', diz 
Bolsonaro sobre operação da PF (leia)

• Fachin envia ao plenário do STF pedido
da PGR para suspender inquérito (leia)

• Mourão: 'Quem é que vai dar golpe? A 
turma não entendeu, não existe espaço no 
mundo para ações dessa natureza' (leia)

• Governo revoga regra sobre prisão para 
quem fura quarentena (leia)

• Câmara aprova Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego (leia)

Home office
80% se sentem mais produtivos (leia)

Idosos
Treinos especiais na sacada do prédio (leia)
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Sensações nas redes

Pequenos gestos e manifestações 

individuais elevam a sensação de ‘alegria’

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

26.754 óbitos (total)

4.211 óbitos (em investigação)
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2020, o ano do

tempo emprestado
2020 vai ficar conhecido como o ano do 
tempo adiado. Casamentos, 
comemorações de aniversário, premières 
de filmes, festivais de música, cinema e 
tecnologia que não migraram para Zoom 
e Teams foram postergados na 
expectativa do dia em que tudo voltar ao 
normal.

Outros, cancelados, devem mudar 
completamente o formato, porque vem 
aí uma nova ordem, que romperá 
definitivamente com o modo de viver 
antigo. Esses 70 dias – e os muitos que 
ainda virão – seriam apenas um intervalo 
entre o velho normal e o que vem depois.

Tempo adiado é o nome de um poema da 
austríaca Ingeborg Bachmann, nascida 
no entreguerras. Na tradução em inglês, 
o poema ganha o nome de “tempo 
emprestado”.

Vivemos num tempo emprestado. Em 
momento raro na história, temos a 
chance de nos adaptar antes do tempo, 
como pessoas, consumidores, marcas, 
empresas e formadores de opinião. 

A ponte entre os abraços dos dias 
melhores e o horizonte desconhecido 
ainda não está construída. Cabe a nós 
definir qual será essa nova ordem, e se os 
dias que vêm pela frente serão melhores.

O poema na íntegra está aqui.

Amazônia 1

Artistas e cientistas realizam evento 
virtual na luta contra a pandemia (leia)

Amazônia 2

Governo recriará comitê orientador do 
Fundo Amazônia, diz Mourão (leia)

• Cientistas pedem acesso a estudo que 
contesta a hidroxicloroquina (leia)

• Não há garantias de que vacina para 
Covid-19 será encontrada, diz 
associação de farmacêuticas (leia)
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• App Magalu traz botão para denunciar 
casos de violência doméstica (leia)

• Cielo: 1,5 milhão de maquininhas para 
uso do auxílio emergencial (leia)

• GE vende unidade de iluminação (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Trump assina ordem executiva para 
regular redes sociais (leia)

• Premiê francês anuncia reabertura 
quase total a partir de 2 de junho (leia)

• Reino Unido anuncia novas regras para 
relaxar confinamento (leia)

• Chile avança em taxação de fortunas 
contra pandemia (leia)

• Multiplan espera retomar operação de 6 
shoppings em São Paulo (leia)

• Associação de shoppings: reabertura 
alinhada à realidade (leia)

• Cinemas têm mais 1 ano para oferecer 
acessibilidade a deficientes (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.

1.156 óbitos (em 24h)

China: há espaço para 

estimular a economia
O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, 

discursou hoje sobre auxílios à 

recuperação pós-pandemia (leia).

https://covid19.who.int/
http://www.rfi.fr/br/economia/20200528-macron-cria-comiss%C3%A3o-de-26-economistas-de-renome-internacional-para-tratar-de-desafios-globais-p%C3%B3s-pandemia
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/voos-no-mundo-crescem-26-e-europa-faz-planos-para-retomada-do-turismo-pos-coronavirus.shtml
https://pt.euronews.com/2020/05/28/plano-de-recuperacao-da-ue-debatido-em-cimeira-a-19-de-junho
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https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/05/28/trabalhadores-informais-foram-os-mais-afetados-pelo-desemprego-diz-ibge.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/28/deficit-primario-ainda-vai-piorar-muito-ao-longo-do-ano-diz-mansueto.ghtml
https://exame.com/economia/qual-sera-o-tamanho-do-queda-do-pib-do-brasil-no-1o-tri-dado-sai-amanha/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/28/secretario-da-economia-diz-que-auxilio-emergencial-e-caro-mas-deve-ser-prorrogado-com-outro-perfil.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/28/dolar-comercial-fecha-em-alta-r-5386.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/rejeicao-a-bolsonaro-bate-recorde-mas-base-se-mantem-diz-datafolha.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/28/ordens-absurdas-nao-se-cumprem-diz-bolsonaro-sobre-operacao-da-pf-contra-fake-news.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/28/fachin-envia-ao-plenario-do-stf-pedido-da-pgr-para-suspender-inquerito-das-fake-news.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2020/05/28/mourao-quem-e-que-vai-dar-golpe-a-turma-nao-entendeu-nao-existe-espaco-no-mundo-para-acoes-dessa-natureza.ghtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-revoga-regra-de-moro-e-mandetta-sobre-prisao-para-quem-fura-quarentena,70003317629
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/texto-base-do-programa-emergencial-de-manutencao-do-emprego-e-aprovado
https://6minutos.com.br/carreira/80-dos-funcionarios-se-sentem-mais-produtivos-no-home-office/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/28/vila-dos-idosos-treino-na-sacada-combate-sedentarismo-na-quarentena.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://todavialivros.com.br/livros/o-tempo-adiado-e-outros-poemas
https://www.dw.com/pt-br/artistas-e-cientistas-se-unem-a-contra-covid-19-na-amaz%C3%B4nia/a-53604671
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/28/governo-federal-recriara-comite-orientador-do-fundo-amazonia-diz-mourao.ghtml
http://www.rfi.fr/br/ci%C3%AAncias/20200528-cientistas-pedem-acesso-aos-dados-de-estudo-que-contesta-efic%C3%A1cia-da-hidroxicloroquina
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/05/28/no-h-garantias-de-que-vacina-para-covid-19-ser-encontrada-diz-associao-de-farmacuticas.ghtml
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/28/aplicativo-magalu-divulga-botao-para-denunciar-casos-de-violencia-domestica.htm
https://www.moneytimes.com.br/cielo-habilita-15-milhao-de-maquinas-para-aceitarem-pagamentos-de-auxilio-emergencial/
https://exame.com/negocios/depois-de-mais-de-100-anos-ge-vende-sua-maior-criacao-a-lampada-eletrica/
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,trump-pretende-assinar-ordem-executiva-para-regular-redes-sociais-apos-polemica-com-twitter,70003317364
http://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200528-premi%C3%AA-franc%C3%AAs-anuncia-reabertura-quase-total-da-fran%C3%A7a-nos-dias-2-e-22-de-junho
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/28/reino-unido-anuncia-novas-regras-para-relaxar-confinamento.ghtml
https://exame.com/economia/chile-avanca-em-taxacao-de-fortunas-contra-pandemia-faz-sentido/
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/05/28/multiplan-espera-retomar-operacao-de-seis-shoppings-em-sao-paulo-apos-anuncio-de-reabertura-gradual.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/28/associacao-de-shoppings-diz-que-reabertura-ser-alinhada-a-realidade.ghtml
https://www.poder360.com.br/congresso/congresso-da-mais-1-ano-para-cinemas-oferecer-acessibilidade-a-deficientes/
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/28/china-diz-que-ha-espaco-para-estimular-a-economia.ghtml

