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Novo teste no Brasil
A UFRJ desenvolveu um teste sorológico
para a Covid-19 que custa 
aproximadamente 20 vezes menos que os 
testes rápidos comercializados no país. 
Segundo a instituição, será possível 
identificar os anticorpos de IgG (de longa 
duração) produzidos pelo corpo humano 
com precisão de 100% após 20 dias dos 
primeiros sintomas. O que torna o teste 
desenvolvido mais barato é a coleta de 
apenas uma gota de sangue da ponta do 
dedo do paciente, enquanto os demais 
exames sorológicos precisam de uma 
amostra muito maior. Os pesquisadores 
dizem que o novo método permitirá uma 
testagem maior em municípios mais 
distantes de centros urbanos.

494 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

Sensações nas redes

O sentimento 'Medo' prevalece, com 
os debates sobre a pandemia.

Brasil

Painéis
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Principais assuntos

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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Acesse o dashboard interativo

A incomodada 

geração Z

A geração Z será a grande responsável por uma 

mudança profunda nas corporações: tirar os 

fatores ESG daquele departamento de baixo 

orçamento e introjetá-los na essência do negócio.

Os jovens desta geração já estão há algum tempo 

empenhados em fazer um mundo melhor, com 

mais diversidade e mais preocupação com o 

ambiente e as pessoas. E a partir de agora a, 

vamos chamar assim, Geração Z-Covidson fará 

isso com muito mais afinco, urgência e 

comprometimento.

Vou contar uma breve história ilustrativa disso 

(atenção ao spoiler: contém corujice). Uma 

estudante do 2º ano do Ensino Médio do colégio 

Bandeirantes, em São Paulo, teve a ideia de criar 

uma plataforma online para compartilhar resumos 

de todas as matérias com alunos da rede pública 

que vão prestar o Enem e estão muito afetados 

pela pandemia.

Amigos dela que já estão na universidade 

aportaram outras ideias. Por que não 

aproveitamos para dar aulas de reforço? E se 

fizéssemos parcerias para fornecer tablets a 

alunos que precisem? A turma suou a camisa, e o 

projeto superou todas as expectativas. Em junho, 

nasceu o Coetus.educa, que hoje já tem mais de 

uma centena de resumos disponíveis, 50 

instrutores voluntários para aulas de reforço e 

alunos de 12 Estados diferentes do Brasil.

A garota de 16 anos que idealizou o Coetus quer 

estudar química e matemática aplicada na 

universidade, mas na plataforma ela dá aulas de 

filosofia, dos pré-socráticos a Bauman, passando 

por Tomás de Aquino e Kant. Explico o spoiler: o 

nome dela é Julia Krausz. Minha filha.

A Ju, a Mari (a irmã caçula) e os jovens da sua 

geração têm um combustível fortíssimo para 

mudar o mundo: o seu próprio incômodo. Com 

relação às empresas, farão isso no papel de 

empreendedores, colaboradores, investidores e 

consumidores. E mais: desafiarão os seus pais, 

que já estão com vinte e tantos anos de estrada 

profissional, a fazer o mesmo.

26.763.217

876.616

149 mil
publicações coletadas

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

Vacina chinesa
A Sinovac já está imunizando seus 

funcionários na China.

Solução
Governo atinge 900 serviços digitalizados

Minha Casa, Minha Vda
Ministro diz não ter como dar subsídio de 

90% a habitação popular

Alimentos
Governo analisa reduzir tarifa de 

importação de itens da cesta básica

Tributação
Por que os mais ricos pagam menos 

impostos no Brasil

Efeitos
Brasil está entre os países do mundo que 

menos investem

Economia

Na próxima terça-feira (8), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para debater 

os caminhos da Reforma Tributária com 

autoridades envolvidas na formulação das 

propostas que estão no Congresso: Senador 

Roberto Rocha; Deputado Federal Aguinaldo 
Ribeiro; Vanessa Canado, Assessora 

Especial do Ministério da Economia; e 

Bernard Appy, Diretor do Centro de Cidadania 

Fiscal. A abertura da live será feita por 

Armando Monteiro, ex-Senador e ex-Ministro 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior. Participe! Inscrições aqui.

Reforma tributária

• Pandemia obriga Planalto a fazer 

cerimônia enxuta de 7 de Setembro

• Chapa de Bolsonaro deve ser julgada ‘o 

quanto antes’, diz corregedor do TSE

• Carreatas em apoio a Lava Jato criticam 

Aras e se espalham em 25 cidades

• Assembleias mudam regras para permitir 

reeleição

• Pesquisa mostra que prefeitos nordestinos 

são mais bem avaliados pela população

• Senador Flávio Bolsonaro diz que está 

curado da Covid-19

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

• Reino Unido tem salto em casos de 

Covid-19 e governo se diz preocupado

• Índia reporta recorde global diário e deve 

ultrapassar Brasil em infecções

• Austrália prorroga confinamento em 

Melbourne, por duas semanas

• Vacinação anti-Covid vai começar por 

médicos e idosos na Itália

• China detecta 10 novos casos de Covid-

19, todos importados

• Israel volta a impor confinamento

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Amazônia
AGU obtém bloqueio de R$ 570 milhões 

de desmatadores

Cerrado
Produtores ressaltam importância da 

agricultura sustentável

• Startup cresce 150% por ano ajudando 

empresas a lidar com a burocracia

• SoftBank avalia reunir investidores para 

fazer oferta pelos ativos do TikTok

• Aéreas descobrem maneiras inusitadas

para ganhar dinheiro

• Livraria cresce durante a pandemia com 

serviço de curadoria para leitores

• Rede de loja de vinhos inova e lança 

atendimento ao vivo pela internet

Bem-estar (em casa)

Internet ensina
Coloque a mão na massa e reforme sua 

casa na quarentena

Sinais
Como está sua circulação sanguínea? 

Risco de trombose é real na pandemia

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Mexicano vence a Covid-19 após uso de 

plasma de recuperados

• Como universidade americana evitou 

surto de Covid-19
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