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Dados da OMS

Outra vacina em teste
A fase 3 dos ensaios clínicos para testar 

a vacina da farmacêutica chinesa 

Sinovac começará no próximo dia 20 

(leia) (leia) (leia). É a segunda liberação 

feita pela Anvisa (leia). Serão escolhidos 

9 mil voluntários em São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e 

Distrito Federal (leia) (leia) (assista).

234 mil
publicações coletadas

987 mi
perfis potencialmente

impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 

API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Redes sociais

Desemprego
Comércio, construção, serviços domésticos, 

alimentação e alojamento são setores mais 

afetados, diz Ipea (leia)

Veículos
Produção no Brasil cresce 129% em junho, 

revela Anfavea (leia) (leia)

Conjuntura
Vendas em junho cresceram 10,3% em 

relação ao ano passado, diz Receita (leia)

Poupança
Captação diminui em junho, mas bate 

recorde para o mês (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,24%; dólar a R$ 5,35 (leia)

• 'Se não houver coalizão o presidente não 

governa', diz Mourão (leia)

• Bolsonaro anuncia sanção da MP que 

permite reduzir jornada e salário (leia)

• Michel Temer: Impeachment está virando 

moda, não é bom para o país (leia)

• Servidores devem evitar uso de marcas 

públicas ao emitir opinião nas redes (leia)

• TSE analisará se adiamento das eleições 

pode beneficiar inelegíveis (leia)

• Gastos com diária, passagem e transporte 

do funcionalismo federal caem 75% (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas abordam a pandemia e 
outras doenças, acentuando o 'medo'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Imunidade ao coronavírus pode ser maior 

do que apontam testes (leia)

• 73 países podem ficar sem estoques de 

remédios contra a Aids, diz OMS (leia)

• Pnuma alerta para riscos de novos surtos 

de doenças zoonóticas (leia)

• Genomas revelam como coronavírus se 

espalhou pela Amazônia (leia)

• Diminui lista de potenciais remédios (leia)

• Novo veto à lei das máscaras desobriga 

uso da proteção em presídios (leia)

indignação

11%

medo

31%

saudade

13%

tristeza

17%

*Dados do dia 05/07

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• BTG Pactual digital, Cyrela e MRV se 

unem em doação a ONG (leia)

• Empresas com responsabilidade 

social são um caminho sem volta, diz 

CEO da P&G (leia)

• Avianca Brasil pede falência à 

Justiça de São Paulo (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Renner: produção super rápida e pouco 

estoque (leia)

• Vendas do McDonald’s caem 46,3% no 

Brasil no 2T (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.

• Índia tem quase 700 mil casos e é o 3º 

país mais afetado do mundo (leia)

• Casa Branca passa a encorajar uso de 

máscara nos comícios de Trump (leia)

• Novo teste rápido é aprovado (leia)

• Angela Merkel defende obrigatoriedade 

do uso de máscara (leia)

• Austrália fecha fronteiras entre estados 

mais populosos (leia)

• Uruguai consegue controlar a Covid-19 

sem impor confinamento total (leia)

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Comunicação

em

acompanhamento

óbitos (total)

1.623.284

20.229

927.292

630.505

65.487

620
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Acesse o dashboard interativo

Achatamento longo?

Sempre é possível a surpresa, e elas têm 

acontecido, mas o Brasil parece mesmo ter 

achatado a curva de mortes. Ainda que 

num patamar altamente desconfortável.

É o que mostra o gráfico do Financial 

Times (veja abaixo) com a escala 

logarítmica da média móvel de óbitos dos 

sete dias mais recentes.

O gráfico mostra a comparação entre 

países de certa dimensão que estão agora 

no olho do furacão. 

Já os Estados Unidos, que vinham pior, 

parecem ter fletido para baixo a curva. 

Ainda que de modo suave.

Resta torcer para que embiquemos logo 

para baixo, graças inclusive a não ter 

havido entre nós até agora - que continue 

assim - colapso hospitalar, inclusive nos 

cuidados intensivos.

O mais realista, porém, será adotar 

planejamentos para um achatamento 

longo. 

Já saímos do trecho exponencial, mas não 

levamos jeito de sair tão cedo do trecho 

com cara de progressão aritmética.

No fio da navalha

Depois de mais de cem dias de 

isolamento, foi um alento ver a cidade 

voltar a ter vida. 

No que antes mais parecia um cenário 

com um toque de Blade Runner, lojas 

abertas seguindo os protocolos de 

distanciamento. Ordem para entrar, 

número limitado de pessoas para evitar 

aglomeração e álcool gel na entrada e 

na saída.

Eis que, num simples passeio de carro, 

você vê bares com pessoas todas juntas, 

sem máscaras, praias cheias. Como se 

não houvesse amanhã. E, se continuar 

assim, o amanhã tem possibilidade de 

ser pior do que o hoje.

O Brasil iniciou a reabertura no fio da 

navalha. 

Ainda não dá para assegurar, mas 

parece que há estabilidade da curva de 

mortes diárias. Mas o platô está num 

patamar alto. 

Desde 3 de junho, numa média de mil 

óbitos por dia. Então, não dá para 

relaxar. O distanciamento com máscara 

é a única alternativa à volta do 

isolamento.

Exagero? O estado da Flórida abriu a 

economia e registrou recorde no número 

de casos neste fim de semana. 

Resultado? O condado de Miami-Dade, 

o maior do estado, decretou toque de 

recolher.

Não há poder de Estado que consiga 

fiscalizar a atitude de cada cidadão na 

reabertura. 

Ou há uma consciência da população ou 

todos vão pagar a conta.

Sustentável

ESG
Empresas sustentáveis atraem 

investidores nas bolsas (leia)

Mais 'verdes' e econômicos
Franceses investem na compra de 

produtos usados (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Formas de transmissão
A OMS informou hoje que analisa o artigo (leia) 

escrito por cientistas que disseram haver evidências 

de que o coronavírus se propaga pelo ar (leia).

11.327.790

532.340

Felicidade e novos tempos
Dalai Lama lança disco de mantras (leia)

Estresse
Desgaste físico e emocional: o que fazer 

para amenizar crises de ansiedade, 

irritação e perda de controle (leia)

Dieta japonesa
Comer melhor e viver mais? (leia)

Bom sono
Binaural Beats: a técnica que promete 

ajudar a dormir (leia)

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Coquetel
Um coquetel antiviral que poderá ser 

usado no tratamento e na prevenção da 

Covid-19 entrou em novo estágio (leia).

https://covid19.who.int/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-vacina/anvisa-autoriza-testes-da-vacina-contra-o-coronavirus-com-voluntarios-da-saude/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/07/06/sao-paulo-anuncia-inicio-de-testes-de-vacina-no-dia-20-de-julho.htm
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN24725O-OBRTP
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/nova-fase-de-testes-para-vacina-chinesa-contra-covid-19-comecam-em-20-de-julho.shtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/06/apos-aprovacao-da-anvisa-terceira-fase-de-testes-de-vacina-comeca-esse-mes.ghtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,vacina-da-china-com-butantan-comecara-a-ser-testada-em-humanos-em-20-de-julho,70003355352
https://www.youtube.com/watch?v=4J58Tx0neS4&feature=youtu.be
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/06/comercio-construcao-servicos-domesticos-alimentacao-e-alojamento-sao-setores-mais-afetados-pelo-desemprego-aponta-ipea.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN2471OY-OBRTP
https://g1.globo.com/carros/noticia/2020/07/06/producao-de-veiculos-cai-no-1o-semestre-do-ano-diz-anfavea.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/vendas-em-junho-cresceram-103-em-relacao-ao-ano-passado-diz-receita-24517496
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/captacao-da-poupanca-diminui-em-junho-mas-bate-recorde-para-o-mes
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/06/dolar-comercial-fecha-em-alta-r-5352.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/se-nao-houver-coalizao-presidente-nao-governa-diz-mourao-1-24518096
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/06/bolsonaro-anuncia-sancao-da-mp-que-permite-reduzir-jornada-e-salario-durante-pandemia.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/06/temer---uol-entrevista---opiniao-impeachment.htm
https://www.poder360.com.br/governo/servidores-devem-evitar-uso-de-marcas-publicas-ao-emitir-opiniao-nas-redes/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/07/06/tse-analisara-se-adiamento-das-eleicoes-pode-beneficiar-inelegiveis.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/economia-com-viagens-e-diarias-na-pandemia-chega-r-1996-milhoes
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-indica-que-imunidade-ao-novo-coronavirus-pode-ser-maior-do-que-apontam-testes,70003355114
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/07/06/covid-19-pode-deixar-73-pases-sem-estoques-de-remdios-contra-a-aids-diz-oms.ghtml
https://epoca.globo.com/relatorio-da-onu-alerta-para-surgimento-de-novos-surtos-de-doencas-zoonoticas-como-covid-19-24517622
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/genomas-revelam-como-coronavirus-se-espalhou-pela-amazonia-24517475
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/06/diminui-lista-de-potenciais-remedios-contra-a-covid-19.htm
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-faz-novo-veto-a-lei-das-mascaras-e-desobriga-uso-da-protecao-em-presidios,70003355052
https://exame.com/negocios/btg-pactual-digital-cyrela-e-mrv-se-unem-em-doacao-a-ong-amigos-do-bem/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/07/06/empresas-com-responsabilidade-social-sao-um-caminho-sem-volta-diz-ceo-da-pg
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/06/avianca-brasil-pede-falencia-a-justica-de-sao-paulo.ghtml
https://exame.com/negocios/as-armas-da-renner-na-crise-producao-super-rapida-e-pouco-estoque/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/06/vendas-do-mcdonalds-caem-463percent-no-brasil-no-2-trimestre.ghtml
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN24723T-OBRWD
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,casa-branca-muda-orientacao-e-passa-a-recomendar-mascaras-nos-comicios-de-trump,70003355584
https://exame.com/ciencia/novo-teste-rapido-para-covid-19-e-aprovado-nos-estados-unidos/
https://www.dw.com/pt-br/merkel-defende-obrigatoriedade-do-uso-de-m%C3%A1scara-contra-a-covid-19/a-54071028
https://oglobo.globo.com/mundo/diante-de-surto-da-covid-19-em-melbourne-australia-fecha-fronteiras-entre-estados-mais-populosos-24517441
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53308500
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/07/06/empresas-sustentaveis-atraem-investidores-nas-bolsas-conheca-o-termo-esg
http://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20200706-novo-normal-mais-ecol%C3%B3gicos-e-econ%C3%B4micos-franceses-investem-na-compra-de-produtos-usados
https://www.nytimes.com/2020/07/04/health/239-experts-with-one-big-claim-the-coronavirus-is-airborne.html
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN24728C-OBRTP
https://exame.com/estilo-de-vida/dalai-lama-lanca-disco-de-mantras-em-seu-85o-aniversario/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/07/06/estresse-la-em-cima-aprenda-a-se-livrar-de-dores-que-atrapalham-bem-estar.htm
https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-53310826
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/07/binaural-beats-saiba-tudo-sobre-a-tecnica-que-promete-ajudar-a-dormir.ghtml
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2020/07/epoca-negocios-regeneron-anuncia-fase-3-de-testes-clinicos-de-coquetel-para-prevenir-covid-19.html

