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Novos relatos de 

reinfecção
Depois de Hong Kong, hoje foi a vez de 
Bélgica e Holanda informarem casos de 
reinfectados pelo coronavírus. Os 
relatos partem de especialistas 
diretamente envolvidos no 
enfrentamento da pandemia. A 
comunidade científica, mais uma vez, 
se mobilizou. Mas, assim como ontem, 
não se surpreendeu. Contágios 
reincidentes ocorrem, até agora, em 
baixíssima escala (assista).

808 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

Correios
PPI formaliza contratação de consultor para 

concluir estudo de privatização

Bens de brasileiros no exterior
Pessoas físicas e empresas bateram mais 

de US$ 500 bi em 2019, informa BC

Conjuntura 1
Piora econômica deve empurrar 3,8 milhões 

de domicílios para as classes D e E

Conjuntura 2
Contas externas têm superávit pelo 4º mês

EUA-China
Reafirmada fase 1 do acordo comercial

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,18%, dólar a R$ 5,52

• Governo lança 'Casa Verde e Amarela'

• MP pede que TCU monitore transferência

de BC ao Tesouro para evitar 'pedalada'

• Gastos do Judiciário crescem em 

2019; acervo de processos cai

• Lava Jato denuncia ministro do TCU por 

corrupção e lavagem de dinheiro

• Conselho do MP arquiva queixa de Lula 

contra PowerPoint de Deltan Dallagnol

• Delatados podem questionar acordos de 

delação premiada, diz 2ª Turma do STF

• Senado aprova em 1º turno PEC que 

torna Fundeb permanente

• Congresso começa a tocar agenda verde

• TSE pode decidir nas próximas semanas 

se permite a realização de ‘livemícios’

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Debates sobre equilíbrio e outros 
comportamentos na pandemia realçam 'paz'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

paz

55%

indignação

6%

tristeza

14%

medo

9%

*Dados do dia 24/08

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

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

acompanhamento

óbitos (total)

3.669.995

47.134

2.848.395

705.020

116.580

1.271
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Acesse o dashboard interativo

Insustentável

Olha aí o auxílio emergencial: diz a FGV 

que o Brasil tem hoje 13,1 milhões de 

pobres a menos do que em 2019 (leia). E 

surfando a onda dos novos programas 

sociais do bolsonarismo, o governo manda 

ao arquivo o Minha Casa Minha Vida de 

Dilma Rousseff e lança o Casa Verde e 

Amarela (leia).

O foco são regiões na última eleição 

resistentes a Bolsonaro, Nordeste e Norte.

Sai governo, entra governo, cada um 

procura passar uma borracha no que 

fizeram os anteriores - especialmente se 

foram de desafetos - e abrir capítulos 

completamente novos na missão de atrair 

os mais pobres para a base social de 

apoio. Algo que naturalmente ajuda a 

ampliar e consolidar a base parlamentar.

Mas a vida real é mais complexa, e além 

de pensar em como engordar a coluna das 

despesas o governo precisará cuidar das 

receitas, pois do contrário a coisa fica 

insustentável.

O crescimento saudável da receita 

governamental é quando a robustez da 

atividade é o motor.

Entretanto, o mar não está para peixe. Só 

no segundo trimestre um em cada dez 

estabelecimentos comerciais fechou 

definitivamente as portas (leia). Como 

resolver a equação?

Um prato feito 

inadiável

Segundo o IBGE temos 12 milhões de 

desempregados e a pandemia já 

contribuiu com 20,9% só entre maio e 

junho. É mais um trágico número que a 

Covid-19 escancarou.

Enquanto governos agem em círculos 

nada produtivos há uma emergência na 

porta. E talvez marcas e empresas que 

tenham um mínimo compromisso com 

a sociedade possam ressignificar seus 

projetos de patrocínio, por exemplo. 

Quem sabe colocar comida no prato 

dos invisíveis não seja um projeto de 

real impacto?

Como? Tratando a questão da comida 

com o simbolismo e praticidade que o 

maravilhoso Betinho fez com Fome 

Zero.

As marcas podem dar luz e tração para 

projetos como o da ONG Voz das 

Comunidades e seu projeto emblema: 

com R$ 4,33 doados você garante um 

prato de comida para uma pessoa. 

Tudo é comprado de um restaurante 

popular dentro do Alemão e entregue 

por motoboys de lá também. É mais 

que alimento strictu sensu. É atitude 

transformadora. Movimenta a fome e 

ativa a economia comunitária.

Comer é inadiável e não se pode 

oferecer caviar daqui a 1 mês para 

quem precisa de um PF no almoço de 

hoje.

Sustentável

Turismo
ONU prega 'reconstrução sustentável'

De volta ao mar
Monitoramento de praias já devolveu à 

natureza mais de 2,7 mil animais

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

23.518.343

810.492

Vizinhos
Brigas aumentam em Minas Gerais

Indo à rua
Pesquisa mede a confiança das pessoas 

para ir a bares e restaurantes

• American Airlines corta 19 mil vagas

• Braço financeiro da Alibaba pode fazer 

maior IPO do mundo

• Criador do Easy Taxi diz que não existe 

fórmula mágica para empreender

• Empresas aéreas oferecem seguro-

viagem com cobertura para Covid-19

• 'Exemplo' na luta contra Covid-19, Coreia 

do Sul está à beira de 'surto nacional'

• México inicia ano letivo com aulas pela TV 

e rádio para 30 milhões de alunos

• Espanha usará Exército para rastrear 

casos de coronavírus

• Hong Kong vai afrouxar regras de 

distanciamento social

• Argentina tem recorde nacional diário de 

mortes por Covid-19, com 382

• EUA diz que Uruguai é 'exemplo'

• PIB alemão: recuo recorde de 9,7% no 2T

• Unicef: famílias com crianças e 

adolescentes sofrem mais na pandemia

• Polarização é fator mais decisivo que a 

pandemia nas eleições americanas, 

apontam analistas

• Dados sobre vacina de Oxford podem ser 

enviados neste ano a reguladores

• Estudo analisa efetividade dos diferentes 

materiais de máscaras

• OMS: velocidade da pandemia diminui

• Opas: jovens são principais propagadores 

de contágio da Covid-19 nas Américas

• AstraZeneca está testando novo 

medicamento para prevenir a Covid-19

• Especialista diz que apressar vacina pode 

prejudicar testes de outras

• Sinovac diz que CoronaVac é eficaz 

contra várias cepas do coronavírus

• CNC: 135 mil lojas fechadas no 2T

• Visa: vendas pelo comércio eletrônico 

cresceram 11% entre janeiro e junho

• AliExpress diminui frete e investe em 

entregas mais rápidas no Brasil

187 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Casos incomuns, diz OMS
Entidade diz estar atenta.

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação

Brasil investiga
Suspeitas são monitoradas no país.
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