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5.406.282
casos no mundo

343.562
óbitos no mundo

391.222 diagnosticados

208.117

158.593 recuperados

em acompanhamento

Dados da OMS

Previsões para o Brasil
A situação de momento e as previsões 
para o Brasil ganharam visibilidade 
hoje. Um estudo do Instituto para 
Métricas de Saúde e Avaliação (IHME, 
na sigla em inglês), ligado à 
Universidade de Washington (EUA), 
estima que o número de mortes por 
Covid-19 no país poderá ultrapassar 125 
mil no início de agosto (leia) (leia) (leia). 
O modelo é um dos utilizados pela Casa 
Branca para monitorar a pandemia 
(leia). A diretora da Opas, Carissa F. 
Etienne, reforçou que não é hora de 
relaxar as restrições ou reduzir as 
estratégias preventivas (leia).

Mistério
A disputa saúde x economia não é 
exclusividade brasileira. Mas aqui, como 
previsto, chegamos a uma situação 
perigosa. Vamos reabrir a economia com 
os casos e mortes ainda subindo.

A contabilidade de infectados não é tão 
crítica, dada a natural subnotificação 
numa doença em que a esmagadora 
maioria são assintomáticos ou leves. A de 
mortes é.

A reabertura quando as mortes estão 
crescendo parece mesmo um 
contrassenso, não fosse um detalhe: não 
há opção para a ampla maioria das firmas, 
das famílias ou das pessoas. Talvez 
grandes empresas com o caixa bem 
abastecido possam queimá-lo por mais 
tempo. Querer generalizar seria irrealista.

Um mistério: por que depois de mais de 
dois meses de isolamento social, em maior 
ou menor grau, nossa curva continua 
empinada para cima? Uns dirão que é 
porque não fizemos a coisa direito, e terão 
sua dose de razão.

Outros poderão argumentar que o 
achatamento aconteceu, e se reflete no 
fato de termos retardado a escalada. 
Tanto que somos um dos últimos a escalar.

A ciência, tão invocada, que explique.

291 mil
publicações coletadas

1,3 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

Conjuntura

Investimento direto no Brasil cai para 
US$ 234 mi; pior abril em 25 anos (leia)

Setor elétrico
Equilíbrio de distribuidoras será avaliado 
em segundo momento, indica Aneel (leia)

Combustíveis

Petrobras anuncia alta de 5% na gasolina 
e 7% no diesel na refinaria (leia)

Empreendedorismo

59% dos MEIs não pagaram imposto em 
março, recorde mensal desde 2018 (leia)

B3/câmbio

Ibovespa cai 0,23%; dólar a R$ 5,36 (leia)

• Rodrigo Maia defende relação 
harmoniosa entre Poderes (leia)

• Celso de Mello diz que Judiciário 
independente 'repele injunções 
marginais e ofensivas' (leia)

• Após ser alvo de operação, Witzel critica 
Bolsonaro (leia); presidente parabeniza 
trabalho da PF (leia)

• GSI diz que está aperfeiçoando 
segurança do Palácio da Alvorada (leia)

• Câmara aprova R$ 3 bi para cultura (leia)

Meditação guiada
Exercícios e dicas até pelo WhatsApp (leia)

Álcool e cigarro
Estudo aponta aumento no consumo (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
'Alegria' é uma reação que ganha força 

em meio a debates sobre solidariedade

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

24.512 óbitos (total)

3.882 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Notícia boa faz bem
“É melhor ser alegre que ser triste, alegria 
é a melhor coisa que existe...", já pregava 
Vinícius de Moraes, na década de 60, com 
o Samba da Bênção.

Porém, como ser feliz com tanta notícia 
ruim? Com o número de óbitos pelo novo 
coronavírus no Brasil chegando à marca 
dos 25 mil?

Não é à toa que, mesmo sem nos 
distanciarmos da dura realidade, nos 
causa enorme alegria ver médicos e 
enfermeiros comemorando a alta de 
pessoas, muitas vezes com mais de 90 
anos. Nesses momentos, palmas, balões 
de gás e música representam a vitória da 
vida.

Já que não dá para ignorar as más 
notícias, vale contrabalançar com 
experiências positivas, que liberam 
serotonina, dopamina, entre outras 
substâncias responsáveis pela alegria.

A neurociência aponta que otimismo e 
pessimismo impactam corpo e mente, 
afetando diretamente a nossa saúde.

Enquanto aguardamos a melhor notícia 
do nosso tempo - a descoberta da vacina 
contra a Covid-19 -, precisamos equilibrar 
doses diárias de informações negativas, 
com boas notícias. Porque, ser feliz faz 
bem e para a saúde também! E temos 
lindos exemplos.

Veja aqui como uma música de autoria do 
dr. Gustavo Gouvêa, da CSSJ, em parceria 
com o ex-Barão Vermelho, Rodrigo 
Santos, em homenagem aos profissionais 
de saúde, traz essa boa emoção.

Amazônia 1

2,1 mil hectares perdidos, em média, 
por dia em 2019, diz levantamento (leia)

Amazônia 2

Exército gastará em 1 mês o orçamento 
anual do Ibama para fiscalização (leia)

• Estratégia para combater a Covid-19 
baseada em edição gênica (leia)

• Novavax arrisca e faz vacina contra 
Covid-19 em larga escala (leia)

Acesse o dashboard interativo

medo

12%

indignação

10%

tristeza

14%

alegria

36%

Luciana Martinusso
Diretora executiva da Loures

*Dados do dia 25/05

Varejo&Consumo

Principais temas

Corporativo

• O youtuber de 11 anos que já conversou 
com a nata da economia brasileira (leia)

• 'Estamos vivendo o maior experimento 
mundial de educação remota', diz o 
cofundador da MasterClass (leia)

• 'Fomos um dos primeiros a fechar, mas 
não vamos ser os primeiros a reabrir”, 
diz Frederico Trajano (leia)

• Latam reduzirá número de funcionários 
(leia); empresa precisará de ajuda do 
governo, diz presidente (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Macron anuncia plano de € 8 bi para 
ajudar setor automobilístico francês (leia)

• Restaurantes da Alemanha rastreiam 
clientes para avisar sobre contágios (leia)

• Paraguai reabre comércio (leia)

• 'É uma visão a longo prazo', diz chanceler 
da Suécia sobre estratégia do país (leia)

• Efeitos da crise foram generalizados no 
IPCA-15 de maio, diz FGV (leia)

• Movimento do comércio cai 26,6% em 
abril ante março, revela Boa Vista (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.

1.039 óbitos (em 24h)

Tendência de interiorização
As estatísticas oficias registraram 1.039 novas 

mortes por Covid-19 no país (leia). O secretário 

substituto de Vigilância em Saúde do Ministério 

da Saúde, Eduardo Macário, mostrou hoje dados 

que sugerem a tendência de interiorização da 

pandemia: 3.771 cidades têm infectados (leia).

https://covid19.who.int/
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https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN2322MO-OBRTP
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https://www.poder360.com.br/coronavirus/camara-aprova-auxilio-de-r-3-bilhoes-para-o-setor-cultural-na-pandemia/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/projeto-mais-consciente-disponibiliza-gratuitamente-meditacoes-guiadas-e-dicas-para-saude-mental-durante-a-quarentena-do-coronavirus-pelo-whatsapp,5dc9135c90a2d975c9148e37b18067b9oejejabs.html
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https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/26/amazonia-perdeu-em-media-21-mil-hectares-de-floresta-por-dia-em-2019-aponta-levantamento.ghtml
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-ministerio-da-saude-fala-sobre-vigilancia-em-saude

