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Novo tratamento 

produz bons resultados
Um dos estudos mais amplos e completos sobre 
o tema concluiu que corticoides reduzem a 
mortalidade por Covid-19 em pacientes com 
quadros críticos da doença. Ensaios clínicos 
realizados em 12 países - Brasil entre eles -, 
reuniram evidências. Os medicamentos aliviam 
inflamação, inchaço e dores.

833 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

Setor automotivo
Vendas de veículos novos caem em agosto

Combustíveis
A partir de amanhã, diesel da Petrobras

cairá 6% e gasolina, 3%

Conjuntura
Campos Neto estima queda de 5% no PIB 

em 2020 e alta de 4% no próximo ano

Inovação
Brasil fica em 62ª posição em índice global

R$ 200
Banco Central apresenta nova cédula

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,25%; dólar vai a R$ 5,359

• Bolsonaro cobra rapidez nas reformas e 

diz que 'fez o que deu' sobre auxílio

• Governo marca horário de entrega da 

PEC que muda estabilidade de servidores

• Alcolumbre vai sugerir a Maia comissão 

mista para reforma administrativa

• Voos pagos pela União dão 1 bilhão de 

milhas a funcionários do governo

• Bolsonaro quer triplicar verba de 

publicidade oficial em 2021

• STJ decide manter afastado do cargo o 

governador Wilson Witzel

• PGR envia parecer ao STF pedindo a 

volta de Queiroz para a prisão

• PF pede prorrogação de inquérito sobre 

suposta interferência de Bolsonaro

• Senado começa a analisar novo marco 

regulatório do gás

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas enfatizam riscos de contaminação 
por Covid-19 e elevam 'medo'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

medo

19%

alegria

13%

saudade

16%

indignação

16%

*Dados do dia 01/09

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)

3.997.865

46.934

3.210.405

663.680

123.780

1.184

2 de setembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Teatral e artificial

O fivethirtyeight.com, dirigido por Nate 

Silver (@natesilver538), é um serviço 

bacana para acompanhar as estatísticas 

e probabilidades relacionadas à política 

norte-americana. Claro que pode errar. 

Todo mundo erra. Ainda mais nas 

eleições recentes mundo afora. Mas o 

serviço do "538" é bom.

A constatação interessante deles: houve 

sim este ano o tradicional efeito das 

convenções partidárias, cada candidato 

cresceu depois da respectiva, mas no 

caso de Trump foi relativamente leve e 

está virando fumaça com uma certa 

rapidez (leia).

Uma explicação possível é o ambiente de 

polarização permanente produzir um 

clima de campanha eleitoral permanente, 

e solenidades específicas acabam 

influindo menos para oscilações das 

curvas. Outra: convenção virtual é 

moderna, mas na prática não mobiliza.

Nos espetáculos esportivos de 

arquibancada vazia o barulho do público 

tem sido substituído por gravações. Para 

quem está jogando ou vendo pela tevê, 

ajuda a movimentar. Ainda não 

introduziram esse recurso na política. E 

sem massa, sem aplauso, sem vaia, a 

política tende a ficar ainda mais teatral e 

artificial. Contra isso, vai crescer a 

importância dos debates.

Amazônia: um 

Brasil distante e 

desconhecido

Os números amazônicos são 

superlativos. Trata-se de um paraíso 

ecológico riquíssimo, que representa 

62% do território nacional e guarda 1/5 

das reservas de água potável do 

planeta, cuja preservação é do 

interesse da humanidade e das 

próximas gerações de brasileiros.

Esse potencial econômico atrai a 

cobiça internacional, expressada já em 

1850 pelo norte-americano Matthew 

Fontaine Maury, chefe do Observatório 

Naval de Washington, e reiterada mais 

de um século depois por líderes como 

François Mitterrand, Margareth 

Thatcher, Mikhail Gorbachev, Henry 

Kissinger e hoje reforçada por 

lideranças europeias e, 

surpreendentemente, pelo Vaticano por 

intermédio do Sínodo da Amazônia em 

2019, de viés claramente 

internacionalista.

Temos muito a corrigir na gestão desse 

mundo diverso, mas será criminoso e 

profundamente egoísta excluir seus 

habitantes, indígenas ou não, do 

processo de desenvolvimento do Brasil 

por uma falsa premissa de preservação 

da cultura pelo congelamento do status 

quo sociocultural.

A Amazônia não é um santuário 

intocável. Ela pode, e deve, produzir 

prosperidade. Preservar a Amazônia é 

dever que os brasileiros saberão 

cumprir se entenderem efetivamente o 

que ela significa para o país e para o 

mundo.

Defendê-la é compromisso de honra 

em retribuição à epopeia dos 

portugueses para conquistá-la. 

Desenvolvê-la com sustentabilidade 

será a melhor garantia para a própria 

preservação. 

Mas para tudo isso é preciso antes 

conhecê-la.

Sustentável

Amazonas
Queimadas seguem rastro do novo 

arco do desmatamento no estado

Economia circular
Mais empresas aderem ao modelo

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

25.602.665

852.758

Em Paraisópolis
'Presidentas' de rua cuidam do lar, dos 

filhos e dos vizinhos

Para estudantes e professores
Governo de SP disponibilizará psicólogos

• Lego vende e lucra mais na quarentena

• Índia proíbe mais 100 apps chineses

• Quem está pronto para a LGPD?

• Airbnb recusa oferta de fusão

• Juros baixos devem impulsionar negócios 

no país, diz José Galló, CEO da Renner

• Reino Unido retoma restrições contra a 

Covid-19 em partes de Manchester

• Repique de coronavírus bate recorde na 

Espanha, mas causa menos mortes

• Negacionistas da Covid-19 desistem de 

passeata em Berlim

• EUA reavaliam retorno às aulas 

presenciais diante do aumento de casos

• Chinês é condenado a 2 anos de prisão

por furar quarentena

• Covid-19 deve reverter décadas de 

progresso contra pobreza entre mulheres

• Profissionais da saúde do continente 

americano são os mais infectados pela 

Covid-19, diz Opas

• Sintomas de depressão aumentaram 3 

vezes nos EUA durante a pandemia

• Governo desconsidera quebra de patente

para vacina contra a Covid-19

• Estudo sugere que os anticorpos da 

Covid-19 duram pelo menos 4 meses

• Coronavírus pode causar diabetes

• Turma da Mônica e ONU Brasil se unem 

para divulgar recomendações de proteção

• Vendas melhoram, mas comércio tem 

dificuldades para repor estoques

• Uber Eats lança ferramenta para que 

restaurantes tenham canal de vendas

• Unilever: até 2030, € 1 bi para eliminar 

combustíveis fósseis de itens limpeza

166 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

OMS atualiza diretrizes
A partir de novos estudos, 

entidade faz recomendações.

Saiba mais
A íntegra da pesquisa está aqui. Assista.

Sérgio Etchegoyen
Vice-presidente do Conselho de 

Administração da FSB Comunicação
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