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Vírus rompe fronteiras
A pandemia avança e preocupa países 

onde até pouco tempo as notícias não 

eram tão ruins. Índia e Irã registraram 

hoje recordes de novos casos de 

infecções (leia) - o Taj Mahal teve a 

reabertura adiada (leia) (leia). O México 

ultrapassou a França em número de 

vítimas fatais (leia) (leia). Nas Filipinas, 

houve o maior salto em um dia de novos 

contágios por coronavírus (leia).

214 mil
publicações coletadas

744 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

Plano Real
Aos 26 anos, desafios com pandemia, 

recessão e endividamento (leia)

Sistema financeiro
PIX pode acelerar fim do papel moeda e 

reduzir informalidade (leia)

Sociedade
Ação colaborativa apoia famílias de 

comunidades durante a pandemia (leia)

Mundo do trabalho
Hospital, serviço público e call center 

lideram denúncias do MPT (leia)

China
Valor agregado da economia digital 

chinesa totaliza US$ 5 tri em 2019 (leia)

• Feder recusa convite para o MEC (leia)

• Jetons inflam rendimentos no 1º escalão 

do Executivo federal (leia)

• Governo propõe dobrar verba de 

publicidade (leia)

• Câmara começa a discutir PL das fake 

news nesta semana, afirma Maia (leia)

• GSI vai dar medalha a quem prestar 

'serviços relevantes à segurança 

presidencial' (leia)

• AGU diz ao STF que não existe omissão 

do governo na proteção a indígenas (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Comunicação

Sensações nas redes

Com casos e óbitos em alta, situação 
do Brasil eleva a sensação de 'medo'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Como será organizada a fila para a 

vacina contra coronavírus? (leia)

• Glaxo Smith Kline e Sanofi estão perto 

de fechar um acordo para fornecer 

vacinas ao Reino Unido (leia)

• Cientistas dizem que coronavírus está 

no ar e pedem revisão à OMS (leia)

• Pesquisa cria soro contra a Covid-19 a 

partir do plasma de cavalos (leia)

•Máscara incomoda, mas não diminui 

performance, diz Marcio Atalla (leia)

• Pandemia mostra como a dependência 

de importação de insumos para 

produção de medicamentos deixa o 

setor exposto (leia)
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Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Por que boicote de anunciantes causa 

mais estragos à imagem do que ao 

bolso do Facebook (leia)

• ONG provoca jovens empresários a 

conhecer problemas das favelas (leia)

• Paris dá largada à primeira Semana de 

Moda virtual (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Crescem os pedidos de empréstimos 

para gastos com a casa, diz estudo (leia)

• Comércio on-line e canais de vendas 

alternativos são tendência (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.

• Ministro quer testes grátis de Covid-19 

para todos na Alemanha (leia)

• EUA vivem clima de normalidade 

enquanto coronavírus se espalha (leia)

• Espanha impõe novas restrições de 

circulação para conter surto (leia)

• Covid-19 reforça papel do Estado, e UE 

pode ser fortalecida (leia)

• Papa faz apelo por cessar-fogo (leia)

• Colômbia: alerta de subnotificação (leia)

Luciano Pires
Sócio-diretor da FSB Inteligência
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Acesse o dashboard interativo

Pouco tempo 

para planejar

O Congresso Nacional aprovou, em tempo 

recorde, uma PEC que altera as datas das 

eleições municipais de 2020.

Agora a disputa nas urnas será em 

novembro, e, a depender da situação 

sanitária de cada município, algumas 

votações poderão acontecer até em 

dezembro.

Se por um lado a mudança foi necessária 

por conta das normas de isolamento social 

impostas pela pandemia, por outro o novo 

calendário achatou o prazo de transição do 

governo, momento em que o futuro prefeito 

toma conhecimento das finanças que 

herdará a partir de janeiro de 2021.

Um mês apenas – em alguns casos, nem 

isso – é pouco tempo para se planejar. E 

os números assustam.

Segundo a Frente Nacional de Prefeitos 

(leia), até o fim de junho, as cidades com 

mais de 500 mil habitantes perderam

R$ 15,33 bilhões em arrecadação.

Naquelas com mais de 100 mil habitantes, 

o rombo é maior: R$ 23,4 bilhões.

O principal tributo, o ISS, teve um 

decréscimo de 16% na arrecadação (leia).

Os futuros prefeitos precisarão de 

competência e imaginação para corrigir 

rumos durante a administração.

Atender os anseios do eleitorado, 

machucados por este ano difícil, será um 

desafio e tanto.

E quem vai proteger

a vacina?

A comunidade científica considera um 

privilégio o Brasil ser um dos países 

escolhidos para testar a vacina contra o 

coronavírus.

De fato, muita gente estava na fila.

Ocorre que em tempos de teorias 

conspiratórias, a defesa da cura não 

pode se restringir a pesquisadores e 

profissionais de saúde.

Basta olhar ao redor e ver que o histórico 

nacional não é dos melhores quando 

temos de lidar com novidades do tipo.

O país é internacionalmente famoso por 

ser um dos celeiros globais que mais 

consomem e produzem fake news. 

E o tema saúde é um dos prediletos da 

indústria de desinformação.

Por aqui, mentiras compartilhadas nas 

redes sociais e em apps de mensagens 

destroem reputações e podem até matar 

– pouco importa se o impulso é dado por 

robôs ou pelo grupo da família.

A retórica antivacina está impregnada 

em bolhas que costumam fazer muito 

barulho. E não se trata do clássico 

discurso de ódio. São mensagens que 

confundem, enganam, deturpam, 

desqualificam e brincam com coisa séria.

Nessa corrida não basta que apenas a 

turma do laboratório se engaje.

A rede de proteção à vacina precisa unir 

mais vozes.

Sustentável

Bioplástico
A invenção biodegradável e comestível da 

Unicamp - de amido e gelatina (leia)

HLPF
Balanço anual sobre os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

10 toneladas de material de saúde chegam ao Brasil
São insumos doados pelos Emirados Árabes, que serão recebidos pelo Ministério da Defesa ( leia).

11.125.245

528.204

Cantoria
Apps de karaokê que fazem sucesso (leia)

Em obras
Reformas em imóveis têm boom com 

isolamento social (leia)

Efeito colateral
Exercício físico na quarentena pode não 

melhorar bem-estar emocional (leia)

1 milhão de recuperados
Universidade Johns Hopkins registrou hoje 

que o Brasil superou a marca (leia).
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