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Reinfecção confirmada
Pesquisadores de Hong Kong confirmaram 
hoje que um homem de 33 anos é o 
primeiro caso documentado de reinfecção 
por Covid-19. O paciente curou-se em abril, 
mas no início de agosto testou novamente 
positivo depois de chegar da Espanha. Os 
registros indicam contaminações por 
linhagens diferentes do coronavírus.
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* 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

Contas públicas
Pandemia pode provocar nova crise nas 

finanças dos estados, alerta Tesouro

Setor imobiliário
Lançamentos de imóveis caíram 60,9% no 

2T, diz CBIC; vendas recuaram 23,5%

Petrobras
Impasse marca desativação de plataformas

INSS
Reabertura das agências é adiada

Lei do gás
Relator diz que incluir térmicas é 'tragédia'

B3/câmbio
Bolsa emenda 3º avanço; dólar fecha em 

queda, a R$ 5,594, após 3 altas

• Bolsonaro chama 'pessoal da imprensa' 

de 'bundão' e diz que chance de 

jornalista sobreviver à Covid-19 é menor

• Maia e Gilmar defendem imprensa livre

• Governo adia anúncio de megapacote

com medidas econômicas e sociais

• Fachin: ‘Pandemia transformou o planeta 

numa sala de emergência e a resposta 

não depende apenas de uma vacina’

• Maia diz que pode atrapalhar reformas 

se buscar reeleição à presidência

• MP que facilitava créditos em bancos 

públicos perde a validade

• Governo sinaliza que enviará reforma 

administrativa até outubro

• PT não tem nenhum candidato favorito 

nas capitais; PSDB lidera ranking

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Questões sociais em meio à pandemia 
impactam os debates: 'indignação' cresce

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.
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óbitos (total)
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Cansaço

Esta semana tem a convenção do 

Partido Republicano nos Estados 

Unidos, e pelo jeito Donald Trump vai 

falar todos os dias. Normalmente o 

candidato a presidente fala só no 

último dia. Veremos o efeito.

Um possível problema de Trump 

nestas eleições talvez seja o cansaço 

com a rebelião antissistema (ouça). 

Porque o "antissistemismo" já não é 

tão novidade e porque a Covid-19 

quem sabe tenha feito as pessoas 

lembrar que de vez em quando 

governantes experientes podem fazer 

uma diferença no resultado final.

O efeito "anti-antissistema" foi bem 

abordado por Celso Barros na coluna 

dele hoje na Folha de S.Paulo (leia). 

E uma consolidação de pesquisas do 

jornal digital Poder360 mostra que a 

direita não bolsonarista aparece bem 

neste momento nos levantamentos 

das capitais (leia).

Ainda falta muita estrada para a 

eleição, mas as pesquisas são 

sempre uma fonte de informação a 

ser levada em conta. Se a tendência 

de um certo "conservadorismo 

administrativo" confirmar-se, será o 

caso depois de pensar como isso 

rebaterá em 2022.

Domando a fera

A semana começa com o Brasil 

empatando com os Estados Unidos em 

mortes por um milhão de habitantes por 

coronavírus, ambos no patamar de 540 

óbitos. Sendo que a população dos EUA é 

expressivamente maior do que aqui - 330 

milhões contra 210 milhões.

Mas se esta é mais uma notícia negativa 

para nosso país, o sistema de saúde 

brasileiro, por mais adversidades que 

enfrente, dá provas de que tem aprendido 

a driblar a Covid-19.

O que já se ouvia em conversas com 

médicos, agora é oficial. A taxa de 

mortalidade de pacientes graves 

internados em UTIs está em queda.

Estudo com mais de 10 mil pacientes 

internados em terapias intensivas da Ásia, 

Europa e América do Norte apontou uma 

redução de 60% em março para 42% em 

maio nos óbitos.

No Brasil, dados da Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira, com cerca 

de 40 mil pacientes em mais de 600 UTIs, 

apontam uma mortalidade de 35,4% em 

agosto.

Sempre frisando que estamos falando de 

pacientes graves. Entre os casos 

confirmados, a mortalidade é infimamente 

menor, abaixo dos 5%.

Os números mostram que, tendo que lidar 

até a exaustão com uma doença nova, os 

profissionais de saúde foram para o front 

e estão domando a fera. É a inteligência 

se impondo a esse parasita celular.

Sustentável

Desmatamento
ONGs lançam apelo para França não 

ratificar acordo UE-Mercosul

Reforma tributária sustentável
Políticos e cidadãos apresentam propostas
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Novos tempos
Procura por comidas práticas e saudáveis

aumenta durante a quarentena

Entendendo melhor...
Cuidar de si mesmo (e dos outros)

• Facebook quer criar inteligência artificial 

que pode te ajudar a se lembrar de tudo

• Wall Street Journal: Zuckerberg pode ter 

feito a cabeça de Trump contra o TikTok

• Boeing adota tecnologia aeroespacial 

para aprimorar segurança do 737 MAX

• China tem vacinado trabalhadores da 

saúde e das fronteiras desde julho

• Nova Zelândia prolonga confinamento em 

Auckland para conter o coronavírus

• Reino Unido: Boris Johnson diz que 

retorno das aulas é de ‘importância vital’

• Argentina: 7 mil mortes por Covid-19

• Índia ultrapassa marca de 3,1 milhões de 

casos de Covid-19

• Espanha supera os 400 mil casos 

diagnosticados de coronavírus

• Trump saúda autorização de tratamento 

de plasma após criticar agência

• Os únicos 10 países que não tiveram 

nenhum caso de Covid-19 até hoje

• Pesquisa UN75 indica apoio à saúde 

universal e à redução das desigualdades

• OMS: estudo sobre plasma para tratar 

Covid-19 não teve resultados conclusivos

• OMS prevê vacina a US$ 10 a dose; 

Brasil gastaria R$ 4 bi com vulneráveis

• Vacina italiana contra coronavírus começa 

fase de testes em humanos

• Pesquisa mostra que medicamentos para 

pressão alta diminuíram morte e 

gravidade da Covid-19

• CoronaVac poderá trazer mais de 97% 

de imunidade, diz diretor do Butantan

• Fila por transplantes de órgãos no Brasil 

aumenta em 30% durante a pandemia

• Magazine Luiza faz quarta aquisição em 

menos de um mês

• Queda das vendas em lojas do Rio no 

1º semestre é a pior da história

• EUA registram um retorno tímido do 

público às salas de cinema
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Vírus persistente
Detalhes do artigo estão aqui.

Cientistas atentos
Caso é tratado com cautela.

Descoberta não é inesperada
Estudiosos debatem imunidade.
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