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Dados da OMS

OMS: crise deve durar 

menos de 2 anos
Comparando a realidade atual com a de 
1918 - período da gripe espanhola -, o diretor 
da OMS, Tedros Adhanom, disse hoje 
esperar que a epidemia de Covid-19 dure 
menos de 2 anos. Segundo a entidade, a 
ciência avançou, o que é positivo. Mas a 
chave para o mundo sair da crise é unidade 
entre os países e mais cooperação global.

1 bi
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

POF 2017-2018
Brasileiro mantém dieta à base de arroz e 

feijão, mas consumo de frutas e legumes é 

abaixo do esperado (íntegra)

Conjuntura
Redução de jornada e salário será 

prorrogada por mais 2 meses, diz Guedes

Mercado de trabalho
Brasil cria mais de 131 mil empregos 

formais em julho, aponta Caged

INSS
Adiado atendimento presencial

Saneamento
Termina hoje prazo para sugestões

Habitação popular
Governo vai lançar novo programa

Privatizações
'A gente precisa reinventar o jeito de fazer o 

Brasil', diz novo secretário

B3/câmbio
Bolsa fecha semana estável; dólar sobe

• Bolsonaro confirma prorrogação de auxílio 

emergencial, mas não diz valor

• Novo líder do governo diz que não 

negociou contrapartidas à manutenção de 

veto de reajuste salarial

• Ala desenvolvimentista do governo quer 

lançar Pró-Brasil na próxima semana

• Senado adia votação da PEC do Fundeb

• PF autoriza cidadão comprar até 4 armas

• Com derrota parcial no STF, funcionários 

dos Correios mantêm greve

• Covid-19: gastos federais somam R$ 3,2 bi

• Lula recorre ao STF para obrigar 

‘Conselhão’ do MP a julgar Deltan

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Óbitos em alta e novas infecções elevam a 
sensação de 'tristeza'

Brasil
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FSB Pesquisa
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.

em
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óbitos (total)
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30.355
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Acesse o dashboard interativo

Transição longa

Num hipotético torneio de chavões 

trazidos pela pandemia da Covid-19, um 

que brilharia é "novo normal". Ninguém 

sabe exatamente como será, mas todo 

mundo fala nele. E talvez faça sentido 

mesmo, pois vai ficando claro a cada dia 

que é apenas ilusão esperar pelo 

momento em que o SARS-CoV-2 vai ser 

repentinamente neutralizado.

Manter o isolamento social até a chegada 

da vacinação em massa com uma vacina 

que ainda nem existe é sonho. 

Simplesmente não vai acontecer. Uma 

torcida é para a tal "imunidade de 

rebanho" estar mesmo bem abaixo do 

inicialmente previsto (leia). No mínimo, a 

desaceleração da curva de casos em 

certas situações mostra que medidas de 

distanciamento (e não só isolamento) têm 

um papel para reduzi-la.

Será preciso ver também como irá 

mudando o comportamento do vírus 

conforme a pandemia avança. Tratou-se 

disso aqui ontem (leia).

Apenas uma coisa é certa: é melhor todo 

mundo se preparar para uma transição 

sem data de término. Máscaras, distância, 

higiene redobrada. Negacionismos à 

parte, todas essas coisas vieram para 

ficar.

Vício da gastança

O Senado expôs toda a cadeia do 

verdadeiro DNA político nacional, 

nesta semana, ao votar contra o 

veto que impedia aumento de 

salário ao funcionalismo até 2022.

Eles querem é gastar e ganhar 

dividendos eleitorais, não importa o 

amanhã.

Foi um pretexto para o salão azul 

senatorial mandar recado ao 

governo federal: o sinal foi que os 

senadores querem mais “carinho”, e 

isso ao final se traduzirá em mais 

dinheiro para obras, projetos e 

programas, mas aqueles 

apadrinhados por indicações 

políticas, preferencialmente sob o 

comando de cargos públicos 

obedientes às excelências da 

Câmara Alta.

O veto do presidente Jair Bolsonaro 

acabou mantido, com a liderança do 

presidente da Câmara Rodrigo 

Maia. Mas outros pontos juntam 

todos, como manter o auxílio 

emergencial. Era provisório e já está 

sendo trabalhado como permanente 

no Renda Brasil.

Se com aumento de impostos ou 

não, ainda não se sabe. Mas se for 

só o desejo político, impostos vêm 

aí. A sociedade que se mobilize 

para barrar.

Também o Pró-Brasil já garantiu 

sua fatia. E terá lançamento e festa 

de inauguração em breve no 

Palácio do Planalto, com aval da 

equipe econômica soltando um 

pequeno pedaço do orçamento.

Pequeno hoje, mas é só o começo...

Se chamarem políticos brasileiros 

para reunião sobre cortes de 

gastos, é difícil alcançar quórum. Se 

for para cortar fita de inauguração, 

sempre há superlotação.

Sustentável

Questão amazônica
Angela Merkel diz ter 'sérias dúvidas' sobre 

acordo UE-Mercosul

Ibama
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22.536.278
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Quarentena relaxada
Esportes para praticar com segurança

Anti-bullying
Pensada para crianças, ferramenta 

reescreve palavras ofensivas

• Para 47% das empresas de serviços, volta 

à normalidade só acontecerá em 2021

• E quando uma característica pessoal

impede o crescimento profissional?

• Bill Gates agora prevê o fim da Covid-19

• A empresa americana de shampoos que 

quer ser a nova P&G

• Pequim dispensa uso de máscaras

• Maioria das empresas japonesas não 

quer mais Jogos Olímpicos de Tóquio

• Por que a Espanha enfrenta nova onda 

de infecções após quarentena rigorosa

• Fronteira com Brasil é foco das atenções 

do Uruguai na luta contra Covid-19

• Colômbia tem menor número diário de 

mortes por Covid-19 em 1 mês

• Surto em Seul se espalha

• 'Esperamos provar a eficácia da vacina 

ainda neste ano', diz brasileira à frente 

da vacina de Oxford

• Quais as chances de pegar coronavírus

de embalagens de alimentos?

• Menos da metade dos testes de Covid-

19 do Brasil permite saber se vírus está 

ativo no organismo

• Remdesivir tem benefício marginal em 

casos moderados, diz estudo

• Parte do Brasil pode ter atingido 

imunidade coletiva, dizem pesquisadores

• Laboratório chinês vai fazer testes de 

vacinas em voluntários na Argentina

• Com bares e restaurantes fechados, 

leilões crescem em plataforma online

• ‘Estamos faturando como se fosse 

dezembro’, diz Lojas CEM
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Máscara a partir dos 5 anos
A OMS publicou uma atualização na recomendação sobre o uso do equipamento.
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