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6.535.354
casos no mundo

387.155
óbitos no mundo

645.771 diagnosticados

266.940 recuperados

Dados da OMS

Brasil e Suécia passam por 
'dificuldades', diz Trump

Ao defender hoje a estratégia 
americana de combate à pandemia de 
coronavírus, o presidente Donald 
Trump fez menções ao Brasil e à Suécia 
como países que enfrentam 
dificuldades (leia) (leia). ‘Se você olhar 
para o Brasil, eles estão passando por 
dificuldades. A propósito, eles estão 
seguindo o exemplo da Suécia’, 
afirmou. De acordo com Trump, os 
EUA salvaram, ‘possivelmente’, 
milhões de vidas (leia) (leia) (leia) (leia).

Dança da cadeira
Países não têm amigos, têm interesses. 
Líderes idem. Hoje Donald Trump atirou Jair 
Bolsonaro às feras na operação para livrar a 
própria pele. E o mais curioso é que ambos 
vêm seguindo a mesma receita, e escolhendo 
também os mesmos adversários.

Ambos minimizaram de saída o SARS-Cov-2, 
demoraram a entender a gravidade do 
quadro, decidiram lutar pela reabertura dos 
negócios mesmo antes de a Covid-19 estar 
controlada, depositam fé na cloroquina, 
brigam com os governadores adeptos do 
isolamento social.

Trump rompeu com a Organização Mundial 
da Saúde. O Brasil ameaça copiar.

Para azar dos dois (ou também pelos seus 
atos?), EUA e Brasil caminham para liderar o 
ranking negativo em números absolutos.

Sempre haverá quem argumente com 
números proporcionais, mas na guerra de 
propaganda é ingenuidade depender da boa 
vontade do adversário.

No velho divertimento da dança da cadeira, 
alguém sempre acaba sobrando quando a 
música para. Os suecos e Trump já deram um 
jeito de fazer autocrítica, aberta ou 
dissimulada, antes de ficarem sozinhos em pé 
quando todo mundo já está sentado.

354 mil
publicações coletadas
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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

Produção de veículos

Pior maio desde 1992, diz Anfave (leia)

Auxílio emergencial
Prorrogar elevará gasto a até R$ 203 bi (leia)

B3/câmbio

Ibovespa sobe 0,86%; dólar a R$ 4,98 (leia)

EUA surpreendem

2,5 milhões de vagas criadas em maio (leia)

Pelo fim da polarização

Entidades empresariais divulgam carta (leia)

• Bolsonaro inaugura hospital de 
campanha para Covid-19 em Águas 
Lindas (GO) (leia); presidente ameaça 
retirar Brasil da OMS (leia)

• PGR denuncia deputado Arthur Lira, um 
dos líderes do 'Centrão' (leia)

• Tentativa de acordo falha, e Avenida 
Paulista deve ter atos no domingo (leia)

• MEC alerta que Enem pode ser suspenso 
em 2021 por falta de recursos (leia)

Aulas on-line
Nova rotina pode impactar o aprendizado 
e mexer com a cabeça do estudante (leia)

Recomendações inteligentes
Algoritmos e curadoria humana fazem 
sugestões dos melhores filmes (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia
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Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

Sensações nas redes
'Tédio' ganha força em razão de debates 

sobre cansaço e tempo de isolamento

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

35.026 óbitos (total)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Saída pelo beco
A opção política nacional para 
solucionar os atuais impasses parece 
ser o caminho mais estreito, a falta 
de opções e o monólogo. A 
dificuldade de construir consensos 
nas votações desta semana na 
Câmara dos Deputados expôs esse 
fenômeno.

Com fragmentação exponencial, a 
divisão paralisa. Sem alcançar 
maiorias nos extremos, não se votam 
matérias de interesse do país.

O presidente Jair Bolsonaro mantém 
sua coerência e só se remete a seu 
público. Registre-se que nesta 
semana baixou o tom, e até fez 
afagos ao Supremo Tribunal Federal -
que antes vinha atacando. Pausa 
salutar que interrompeu a escalada 
anterior. O país também já não 
conseguia respirar com os fantasmas 
do passado.

Estreito ao extremo foi a trilha do ex-
presidente Lula. Ícone dos protestos 
de rua no passado, rebarbou os 
manifestantes de hoje; chamado a 
integrar declarações de união, 
dividiu-se entre o isolamento político 
e o distanciamento partidário como 
tática.

Enquanto o mundo anseia o fim dos 
limites sociais impostos pelo 
coronavírus, erguer muros e derrubar 
pontes é irracional.

A saída ofertada é o beco.

Race to Zero

ONU quer zerar emissões até 2050 (leia)

Dia Mundial do Meio Ambiente

Unesco fala sobre diversidade biológica 
e interdependência (leia e assista)

Amazônia

Crescem os alertas de desmate (leia)

• EXAME Research: 'A corrida pela vida', 
iniciativas globais pró-vacina (leia) (leia)

• Britânicos suspendem teste com 
hidroxicloroquina (leia)

• Novos coronavírus são achados em 
morcegos da China (leia)

Acesse o dashboard interativo

saudade

13%

tédio

26%

tristeza

12%

indignação

15%

*Dados do dia 04/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Funcionários da Gol aceitam acordo de 
demissão, licença e redução salarial (leia)

• Nestlé e Facebook lançam bot para ajudar 
público 50+ com a tecnologia (leia)

• Aceleradora P&G Social vai potencializar 
ideias inovadoras (leia)

• O debate sobre marcas se posicionarem 
nas manifestações antirracistas (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• UE quer reabrir fronteiras externas (leia)

• Itália tem maior aumento nos casos de 
Covid-19 desde 28 de maio (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.

1.005 óbitos (em 24h)

OMS e o uso de máscara
Foram divulgadas hoje novas diretrizes. 

Entre as atualizações, destaque para as 

normas sobre máscaras de tecido (leia).

• Redes de supermercados e atacarejos 
faturam 12,5% a mais em maio (leia)

• Dono do Pão de Açúcar encosta no 
Carrefour em ranking dos maiores (leia)

FSB Trocas

O que vem de Oxford:
o desafio da vacina para a Covid-19
Na próxima segunda-feira (08), às 18h, a FSB

promoverá um evento online com a participação de 
três importantes pesquisadores brasileiros: os 

doutores Eneida Parizotto-Lee e Wen Hwa Lee, de 
Oxford, e a doutora Margareth Dalcolmo, da 

Fiocruz. O encontro tem o objetivo de elucidar quais 
são as reais perspectivas do desenvolvimento de 

uma vacina contra a Covid-19, onde estão as 
pesquisas mais promissoras e como ficará o Brasil 
quando houver uma vacina aprovada. Inscreva-se

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação
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