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Brasil prevê vacinação 

em janeiro
O ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello disse hoje que a previsão é 
começar a vacinar a população 
contra a Covid-19 em janeiro de 
2021. A declaração foi dada durante 
reunião ministerial no Palácio do 
Planalto. Para a vacina desenvolvida 
por Oxford com a AstraZeneca, o 
governo federal acertou um 
protocolo de intenções que prevê a 
disponibilização de 30 milhões de 
doses até o fim do ano.
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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

Inflação dos alimentos
Governo estuda medidas para dar resposta 

a preços que dispararam

Igrejas
Procuradoria da Fazenda recomenda veto a 

perdão de dívidas tributárias

Combustíveis
Petrobras reduz preços do diesel e gasolina 

em 5% em dia de tombo do petróleo

Casa própria
Conselho do FGTS suspende parcelas e 

reduz juros de programa habitacional

B3/câmbio
Dólar sobe 1,1%, na segunda alta seguida, 

e vai a R$ 5,366; Bolsa cai 1,18%

• 'Você não pode amarrar o cara e dar a 

vacina nele', diz Bolsonaro

• Presidente se reúne com médicos que 

apoiam uso da cloroquina

• Presidência da República será vigiada

por mais de 700 câmeras

• Volta de comissões pode reinstalar 

discussão sobre PEC da 2ª instância

• Projeto de combate a fake news deve ser 

votado este ano, diz Maia

• Conselho do MP pune Dallagnol com 

censura por postagens contra Renan 

Calheiros; Procurador decide ir ao STF

• Posse de Luiz Fux na presidência do 

STF terá divisórias e dispensa de foto

• Facebook deposita multa ligada ao 

bloqueio de perfis bolsonaristas

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas sobre o aumento de suicídios 
durante a pandemia elevam 'tristeza'
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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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14.279
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Acesse o dashboard interativo

A bolha

Há certas coisas sobre as quais se pode 

ter certeza absoluta, pelo menos pelo 

tempo que a vista alcança. Uma é o sol 

nascer e se pôr todos os dias. Outra é que, 

com a chegada da internet, de tempos em 

tempos teremos uma bolha nos ativos 

relacionados à alta tecnologia. Outra ainda 

é que toda bolha um dia estoura.

A Nasdaq por estes dias apenas confirma 

a certeza (leia). É um acumulado de 

problemas. Com a Tesla (que perdeu US$ 

70 bi em valor de mercado em duas 

semanas), com a ameaça de Donald 

Trump de cortar todos os laços de 

negócios com a China e também por causa 

do mercado inundado de dinheiro posto a 

circular para enfrentar a crise 

desencadeada pela pandemia.

O excesso de dinheiro em circulação é 

como uma esquadrilha de aviões todos no 

ar, mas que em certo momento precisam 

pousar. Aí os ativos se valorizam. Mas 

uma hora quem comprou começa a achar 

que talvez seja o momento de vender 

antes dos demais, porque se ficar para trás 

pode dar ruim.

É que nem naquela tradicional dança das 

cadeiras. Ninguém quer sobrar. Ninguém 

quer ficar com o mico na mão. E a coisa 

sempre começa de um jeito discreto. 

Depois acelera. E aí é o salve-se quem 

puder. O jeito é torcer para desta vez ser 

diferente. Sonhar não custa nada.

Um drama para 

os 'Tiktokers'

Os algoritmos se tornaram 

protagonistas nas redes sociais 

porque 'entendem' (e são códigos 

programados para isso) qual nosso 

comportamento digital (cliques e 

temáticas que lemos e escrevemos) 

e passam a colocar em nosso 

caminho conteúdos correlatos.

O resto da história você já sabe. 

Sua privacidade pode ser tudo, 

menos sua. Sempre haverá um 

algoritmo para 'te entender e te 

entregar customizações'.

Desde ontem o Tik Tok, a rede 

chinesa da moda, está na mira dos 

debates porque o algoritmo mostrou 

na timeline da sua jovem audiência, 

um vídeo com um homem se 

suicidando. Fãs da rede passaram 

mal e mães se desesperaram. 

O mood dos videozinhos curtos 

divertidos do Tik Tok ficou para trás.

O tema é grave. 

A informação indexada e conectada 

à vida dos adolescentes é parte da 

educação de toda a geração Z. E 

não só. E, de novo, volta o debate 

sobre as plataformas: elas precisam 

sim olhar o modelo de negócio 

porque devem ter, em algum grau, 

responsabilidade sobre o que é ali 

publicado.

Enquanto o dilema não se resolve 

fica o alerta para os educadores e 

pais para evitar que o algoritmo 

decida sobre a educação dos seus 

'tiktokers'.

Sustentável

BC 'verde'
Tema da sustentabilidade em agenda do 

BC terá medidas para o sistema financeiro

Petrobras
MPF volta a pedir condenação por 

desmatamento
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27.236.916

891.031

Acabou a pandemia?
Lotação por cansaço é negação

Primeiro ano...
Algum isolamento continuará existindo

• G5 Partners recebe CEO do Grupo 

Soma para falar da trajetória da empresa 

até o IPO (acompanhe aqui)

• Pandemia acirra crise no setor 

automotivo alemão

• Uber planeja frota '100% elétrica' até 

2040 com incentivos aos motoristas

• Rússia diz que liberou 1º lote da vacina 

contra Covid-19 para civis

• Argentina se aproxima de 10 mil vítimas 

da Covid-19 após 6 meses de pandemia

• Taj Mahal vai reabrir as portas apesar do 

avanço da pandemia na Índia

• Reino Unido registra quase 3 mil casos 

pelo segundo dia seguido

• Nova vacina começa a ser testada em 

humanos na Austrália

• Pior contração pós-guerra do Japão pode 

forçar novo premiê a ampliar estímulo

• Alemanha: Angela Merkel anuncia pacote 

bilionário para a Saúde

• Queda de mortes na Bélgica põe Peru na 

liderança de óbitos per capita

•Wuhan é segura e está aberta para 

investimentos estrangeiros, diz China

• Barbados, Bermudas e Estônia oferecem 

visto para trabalhadores remotos

• Cientistas questionam resultados do 

estudo sobre vacina russa

• Nove grandes farmacêuticas se 

comprometem a respeitar protocolos

• Pfizer negocia compra de vacina com 

governo federal

• Brasil está entre países que fecharam 

escolas por mais tempo na pandemia

• Coronavírus pode sobreviver por uma 

semana em salmão, diz estudo

• Restaurantes renomados se reinventam 

e vão para condomínios

• Goldman Sachs eleva preços-alvo de 

empresas de varejo pela internet

• Apple inaugura primeira loja flutuante do 

mundo, em formato de esfera
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TSE define plano sanitário
O uso de máscara de proteção facial 

será obrigatório para os eleitores nas 

eleições de novembro.
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