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Dados da OMS

Brasil supera 1 milhão 

de casos
Dados oficiais atualizados pelo 

Ministério da Saúde indicam que o 

Brasil bateu hoje 1 milhão de casos 

confirmados de Covid-19 (leia). 

Com isso, o país torna-se o 

segundo no mundo a ultrapassar a 

marca, junto com os EUA (leia). Há 

contextos que importam para 

analisar essa estatística (leia) (leia).

253 mil
publicações coletadas

1,1bi
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

Efeito home office
Venda de computadores no Brasil cresce 

16% no 1T, diz estudo (leia)

INSS
Atendimento remoto é prorrogado (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,46%; dólar a R$ 5,31 

(leia)

Indústria
Maio foi ‘menos negativo’, diz CNI (leia)

• Flávio Bolsonaro é intimado pelo MPF 

para depor no caso dos supostos 

vazamentos da PF em operação (leia)

• Em habeas corpus, defesa de Queiroz 

pede prisão domiciliar (leia)

• Senado marca para terça-feira votação 

da PEC do adiamento das eleições 

(leia); TSE lança consulta pública (leia)

• Ministros viajam a SP e têm encontro 

com Alexandre de Moraes (leia)

• Mourão: Para atrair parceiro privado, é 

preciso que atores políticos parem de 

‘brigar diuturnamente’ (leia)

• Tasso Jereissati apresenta relatório 

sobre PL do saneamento e mantém 

texto da Câmara (leia)

• Projeto contra fake news determina 

cassação de mandatos (leia)

Música
BTG Pactual promove “Baile do Simonal” 

em prol do Retiro dos Artistas (leia) (veja)

Tempo seco
Protegendo o corpo contra danos (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Sensações nas redes

Debates sobre vacina e investimentos 
em saúde elevam 'esperança'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Aceleramos quase dez anos em quatro 

meses. Quebramos paradigmas e rotinas, 

mudamos negócios e testamos nossa 

resiliência com o medo e as perdas 

trazidas pela Covid-19. Em cenários como 

esse, é natural buscarmos fontes de 

informação confiáveis para navegarmos 

nas incertezas e procuramos referências.

O projeto Bússola chega ao mercado para 

trazer a perspectiva, os exemplos e as 

causas das maiores empresas do Brasil 

para essa nova realidade, além de uma 

análise política profunda e equilibrada. 

Somamos o melhor conteúdo feito pelo 

Grupo FSB a coberturas inéditas, editadas 

de maneira dinâmica e didática, disponível 

a todos. Esse boletim será acompanhado 

de outros produtos e plataformas, que 

serão lançados nas próximas semanas.

Acredito que a informação contextualizada 

somada a propostas construtivas podem 

ajudar na evolução social e econômica do 

país. E, por isso, tenho muita satisfação de 

liderar esse projeto, além de seguir 

orientando empresas e instituições nos 

seus projetos de relações públicas no 

Brasil e no exterior, com a experiência que 

acumulei nos últimos 20 anos. Conto com 

sua leitura e sugestões para discutirmos 

temas cada vez mais relevantes, juntos.

• Pandemia está acelerando e fase 

é 'perigosa', alerta OMS (leia)

• Por que causador da Covid-19 se 

comporta como doença 

sexualmente transmissível (leia)

• China descobre de onde veio o 

coronavírus de Pequim (leia)

tristeza

14%
esperança

34%

saudade

9%
medo

17%

*Dados do dia 18/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Toyota retoma produção no Brasil 

(leia)

• Apple volta a fechar lojas nos EUA 

(leia)

• Carrefour reduz impacto ambiental e 

apoia alimentação saudável (leia)

• Caixa: desafio para startups com 

soluções para microempreendedores 

(leia)

• Na Califórnia, academia de ginástica 

reabre com baias de plástico (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Consumidores relaxam quarentena e 

vão mais vezes ao supermercado (leia)

• Com a reabertura do comércio, como 

foi a volta aos shopping centers (leia)

• 40% dos bares e restaurantes de São 

Paulo podem fechar (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.

• Mundo se prepara para conviver com 

coronavírus até 2021 (leia)

• Reino Unido reduz nível de alerta de 

'exponencial' a 'epidêmico' (leia)

• China trabalha para ampliar relações 

comerciais com Brasil após 

pandemia (leia)

Leandro Conti
Jornalista e consultor de 

relações públicas

em

acompanhamento

óbitos (total)

1.032.913

54.771

507.200

476.759

48.954

1.206
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Acesse o dashboard interativo

Vaidade dos diabos

O advogado Frederick Wassef tinha em 

sua casa de Atibaia bonecos de Tony 
Montana, personagem de Al Pacino no 

filme Scarface. A simbologia caberia 
melhor se a decoração projetasse outro 

papel do ator…

Alto, traços marcantes, nariz longo, gel 

para alisar os cabelos, Wassef nunca se 
escondeu. Ao contrário, sempre se 

exibia, buscava os holofotes. Tentava 

sempre demonstrar proximidade com o 
poder, ostentar e aparentar poder.

Todo novo governo traz esse tipo de 

personagens a Brasília. Não é 

exclusividade do presidente atual. 
Algumas mariposas que rodam o Palácio 

do Planalto mudam de quatro em quatro 
anos. Outras são perenes.

Como tantos, Wassef buscou o caminho 
do marketing promocional. Neste campo, 

os jornalistas são canais importantes, 
mesmo em tempos de redes sociais. 

Renegar o jornalismo de TV pode ser 

outra forma de desejá-lo, como no caso 
da raposa com as uvas.

Wassef mirou entre outros uma jornalista 

da TV Globo, emissora tão odiada, e tão 

amada. Conseguiu a entrevista.

E acabou disparando no próprio cromo 
alemão ao negar saber onde estava 

Fabrício Queiroz, seu hóspede em 

Atibaia.

"A vaidade.. meu pecado predileto”, diz 
John Milton na interpretação de Al 

Pacino.

Informação e 

mudanças na 

sociedade

Sustentável

Amazônia

Europeus ameaçam desinvestir no Brasil 

devido a desmatamento (leia)

Polêmica

Ex-ministros do Meio Ambiente pedem à 

PGR que investigue Salles por crimes de 

responsabilidade (leia)

Prezados,

O dia de hoje tem uma significação especial para a FSB por duas razões. 

A primeira é termos alcançado um marco: a 100ª edição do nosso boletim 

Covid-19 – Report Diário, produzido por nossa equipe de editores e 

articulistas e símbolo de nossa prestação permanente de serviço para 

clientes e parceiros durante esta pandemia. Além disso, temos hoje o 

prazer de anunciar que o boletim passa a se chamar Bússola Covid-19 e 

fará parte de uma família de produtos de informação com a qualidade FSB.

O Bússola será uma plataforma de conteúdos e irá concentrar todos os 

produtos de informação desenvolvidos pela FSB, como webinars, análises, 

podcasts, rankings e pesquisas, entre outros. Teremos muitas novidades 

para compartilhar com vocês sobre o Bússola no futuro próximo.

Reforçamos que, mesmo distantes fisicamente, estamos trabalhando 

permanentemente para apoiar vocês e seus negócios neste momento tão 

complexo para a sociedade. Contem conosco!

Forte abraço,

Marcos Trindade

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

OMS registra recorde
Mais de 150 mil novos casos de Covid-

19 foram reportados ontem. Maior 

número em um dia, confirmou o diretor-

geral Tedros Adhanom (leia) (leia).

https://covid19.who.int/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/covid-19-brasil-bate-marca-de-1-milhao-de-casos-confirmados
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/19/saude-confirma-quase-55-mil-novos-casos-de-covid-19-recorde-para-um-dia-no-pais
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53114780
https://exame.com/especiais/numero-real-covid-19-chega-8-milhoes-brasil/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/19/vendas-de-computadores-no-brasil-crescem-16percent-no-1-trimestre-diz-pesquisa.ghtml
https://www.inss.gov.br/inss-prorroga-atendimento-remoto-ate-10-de-julho/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/19/dolar-comercial-fecha-em-queda-r-5318.htm
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/19/desempenho-da-industria-foi-menos-negativo-em-maio-diz-cni.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/19/flavio-bolsonaro-e-intimado-pelo-mpf-para-depor-no-caso-dos-vazamentos-da-pf-em-operacao.ghtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/em-habeas-corpus-defesa-de-queiroz-pede-prisao-domiciliar-por-causa-do-estado-de-saude/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/senado-marca-para-terca-feira-votacao-da-pec-do-adiamento-das-eleicoes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-06/tse-lanca-consulta-publica-sobre-impacto-da-covid-19-nas-eleicoes
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/19/ministros-do-governo-viajam-para-sao-paulo-e-tem-encontro-com-alexandre-de-moraes.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/06/19/mouro-para-atrair-parceiro-privado-preciso-que-atores-polticos-parem-de-brigar-diuturnamente.ghtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/infraestrutura/tasso-apresenta-relatorio-sobre-pl-do-saneamento-e-mantem-texto-da-camara/
https://www.poder360.com.br/congresso/projeto-contra-fake-news-determina-cassacao-de-mandatos-leia-a-versao-final/
https://exame.com/estilo-de-vida/btg-patrocina-live-com-seu-jorge-e-alcione-para-retiro-dos-artistas/
https://www.youtube.com/watch?v=CMu_MsYDJIQ&app=desktop
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/19/como-proteger-o-corpo-dos-danos-causados-pelo-tempo-seco.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
http://www.rfi.fr/br/geral/20200619-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-est%C3%A1-se-acelerando-no-mundo-e-fase-%C3%A9-perigosa-alerta-oms
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53108446
https://exame.com/ciencia/china-descobre-de-onde-veio-o-coronavirus-que-atacou-pequim-esta-semana/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN23Q2O6-OBRBS
https://veja.abril.com.br/economia/apple-volta-a-fechar-lojas-nos-eua-devido-a-nova-onda-de-covid-19/
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/06/carrefour-reduz-impacto-ambiental-e-apoia-democratizacao-da-alimentacao-saudavel.shtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/06/19/caixa-lanca-desafio-para-startups-com-solucoes-para-danos-da-covid-sobre-microempreendedores.ghtml
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/06/na-california-academia-reabre-com-baias-de-plastico-que-permitem-aulas-em-grupo.html
https://6minutos.com.br/economia/consumidores-relaxam-quarentena-e-vao-mais-vezes-ao-supermercado/
https://exame.com/negocios/com-a-reabertura-do-comercio-como-foi-a-volta-aos-shopping-centers/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/com-crise-40-dos-bares-e-restaurantes-de-sao-paulo-podem-fechar
https://exame.com/mundo/mundo-se-prepara-para-conviver-com-coronavirus-ate-2021/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN23Q2E3-OBRWD
https://6minutos.com.br/economia/governo-chines-trabalha-para-ampliar-relacoes-comerciais-com-brasil-apos-pandemia/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN23Q21U-OBRTP?fbclid=IwAR3-Ph-DJe5z7bkVFnmR-IkIqghsXdF9EPPBA8NlpT77UIyGEMR2-tbhm1I
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/06/ex-ministros-do-meio-ambiente-pedem-a-pgr-que-investigue-salles-por-crimes-de-responsabilidade.shtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/19/oms-recorde-diario.htm
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mundo-registrou-recorde-de-novos-casos-da-covid-19-nesta-quinta-feira,70003338515

