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Vacina russa entra na 

última fase de testes
Autoridades russas informaram que a 
vacina Sputnik V entrou na última 
etapa de testes. Nesse estágio de 
larga escala, o imunizante terá de dar 
respostas sobre segurança e eficácia. 
A aplicação começou hoje e envolve 
um total de 40 mil voluntários.

560 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

Inflação oficial
IPCA fica em 0,24% em agosto, maior 

taxa para o mês desde 2016, diz IBGE

Preços dos alimentos
Ministério da Justiça notifica mercados; 

alíquota de importação do arroz cai a zero

Reforma tributária
Simulação é pouco para mostrar impacto, 

diz Ministério da Economia

Conjuntura
FMI diz que crise está 'longe de acabar' e 

que mais auxílio é necessário

Pré-sal
Vetada mudança em divisão de recursos 

para estados e gasodutos

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,24%; dólar vai a R$ 5,30

• Advogados são alvos da Lava Jato; OAB

promete ir à Justiça

• Sem acordo, Câmara adia votação para 

retomar comissões na pandemia

• Relator sugere estender prazo para uso 

de créditos extraordinários até 2021

• Mourão relaciona alta dos alimentos ao 

pagamento de auxílio emergencial

• Maia e Alcolumbre elogiam Toffoli em 

sessão especial no Congresso

• Guedes diz que se afastará de 

negociações com Congresso Nacional

• Maia diz que, sem diálogo, reforma 

administrativa no Judiciário não avançará

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Críticas ao governo federal e embates 
sobre política elevam 'indignação'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

indignação

28%

tristeza

11%

alegria

14%

medo

16%

*Dados do dia 08/09

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)

4.197.889

35.816

3.453.336

616.014

128.539

1.075

9 de setembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

A ciência que 

interessa

A suspensão dos testes com a vacina da 

AstraZeneca desencadeou uma guerra 

de informação e contrainformação, 

conflito em que a confiança do público é 

o alvo principal.

Será ingenuidade acreditar que no 

mundo multibilionário das vacinas para a 

Covid-19 as ações, inclusive as das 

bolsas de valores, vão flutuar apenas 

com base na busca do bem e da 

verdade. 

O buraco é sem dúvida mais em baixo.

O leitor ou leitora são suficientemente 

inteligentes para notar os diferentes 

tratamentos dados pelo universo 

informacional às diversas vacinas, e para 

fazer a correlação com os interesses 

geopolíticos envolvidos. Melhor não se 

enganar: é briga de cachorro grande.

Numa outra esfera, algo deve preocupar. 

O fato de o diz-que-diz-que e de o 

"minha vacina é que é a boa" poder, 

quem sabe?, dar um gás ao 

antivacinismo. 

Para que a sociedade esteja protegida é 

preciso que a vacinação atinja 

obrigatoriamente um certo percentual. E 

isso será definido pela ciência.

Que preferencialmente não deve ser a 

ciência política. Ou a crendice política.

Não infoxique

seu público

Ansiedade e estresse causados pela 

hiperconectividade e essa sensação 

de estar sempre desatualizado 

causam a chamada infoxicação. Isso 

ocorre quando a quantidade de 

informação que você recebe é maior 

do que é possível processar.

Um dos assuntos de destaque do 

YOUPIX Summit, que aconteceu na 

última semana, o painel abriu o 

segundo dia do evento online 

discutindo o peso do excesso de 

conteúdo em tempos de pandemia. 

Consumo de informação, mesmo que 

por entretenimento e lazer, virou lição 

de casa.

Objetivos de leitura, metas para 

maratonar série, ou mesmo lembrar 

de cabeça os dados mais recentes 

sobre a pandemia – perde-se o 

prazer, a curiosidade e o interesse 

pela informação para entrar em uma 

briga impossível de se vencer.

E qual é a solução? Primeiro, pegar 

leve. A conectividade é positiva, mas 

pode tomar muito espaço no nosso 

dia a dia. Foque em profundidade e 

qualidade. Escolha os canais e redes 

em que você irá consumir esse 

conteúdo. Faça sua própria curadoria.

Nisso há também uma lição clara para 

as marcas: se eu não tenho nada 

importante para falar, eu não vou 

falar. Novamente, chegamos à 

discussão sobre propósito e 

autenticidade, afinal falar com 

relevância é mais importante do que 

falar a qualquer custo. Aliás, é uma 

questão de saúde. Não infoxique seu 

público.

Sustentável

Acordo Mercosul-UE
Cientistas apontam falhas e pedem revisão

Fogo no Pantanal
Cerca de 10% do bioma destruídos

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

27.486.960

894.983

Novos ambientes
Chapelarias e lavatórios em alta

Nos EUA
Vendas de colchões registram salto

• Vale e Petrobras superam Mercado Livre 

como mais valiosas da América Latina

• Ex-chefe da Volkswagen irá a 

julgamento pelo 'dieselgate'

• Google lança fundo de R$ 5 mi focado 

em empreendedores negros no Brasil

• Empresas já captaram R$ 10,3 bi com 

IPOs em 2020, mais que 2019 inteiro

• China impediu Covid-19 de se espalhar 

no país, mas não no mundo, diz Trump

• Restaurantes de Nova York poderão 

retomar refeições em locais fechados

• Reino Unido volta a reduzir contato social

• O que pode explicar ‘segunda onda’ 

menos mortal de Covid-19 no mundo

• Papa aparece usando máscara pela 

primeira vez e pede: ‘Não se amontoem’

• PIB da Rússia cai 8% no 2T

• Peru inicia teste de vacina chinesa contra 

Covid-19 em 6 mil voluntários

• Itália tem mais 1.434 casos de infecção 

pelo novo coronavírus e 14 mortes

• Redução da mortalidade infantil é 

ameaçada pela pandemia da Covid-19

• Boris Johnson defende lei que altera 

acordo do Brexit

• Terapia com células-tronco contra Covid-

19 grave tem resultados positivos

• Estudos testam eficácia da vacina BCG

contra a Covid-19

• Dasa anuncia testes no Brasil de nova 

possível vacina

• Pfizer e BioNTech negociam venda de 

200 milhões de doses de vacina à UE

• 'É assustador: tem um movimento contra 

uma vacina que nem existe ainda', diz 

Miguel Nicolelis

• App ajuda na contratação de 

freelancers para serviços de casa

• Anatel define que canais com 

programação fixa da internet não devem 

seguir lei de TV por assinatura

138 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Cauê Madeira
Diretor de Planejamento da 

Loures Consultoria

Bahia fecha acordo
Governo avança nos termos 

de parceria com a Rússia.
Retomada
AstraZeneca pode restabelecer testes.

https://covid19.who.int/
https://bit.ly/2DKaDF3
https://www.poder360.com.br/coronavirus/vacina-sputnik-v-chega-a-3a-fase-de-testes-em-5-paises-diz-ministro-russo/
https://veja.abril.com.br/mundo/covid-19-russia-inicia-ultima-fase-de-testes-de-vacina-com-30-000-pessoas/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/09/russia-diz-que-sputnik-v-e-segura-e-escancara-geopolitica-da-vacina.shtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/09/inflacao-oficial-fica-em-024percent-em-agosto.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/09/09/ministerio-da-justica-notifica-supermercados-por-alta-nos-precos-dos-alimentos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/09/09/camara-de-comercio-exterior-reduz-a-zero-aliquota-de-importacao-de-arroz.ghtml
https://www.poder360.com.br/governo/simulacao-e-pouco-para-mostrar-impacto-da-reforma-tributaria-diz-economia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/fmi-diz-que-crise-esta-longe-de-acabar-e-que-mais-auxilio-e-necessario.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-veta-mudanca-em-divisao-de-recursos-do-pre-sal-para-estados-e-gasodutos,70003431069
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/09/dolar-comercial-fecha-em-queda-r-5300.htm
https://www.poder360.com.br/lava-jato/wassef-zanin-e-outros-advogados-sao-alvos-da-lava-jato-por-desvio-no-sistema-s/
https://www.metropoles.com/brasil/justica/oab-promete-ir-a-justica-contra-operacao-da-pf-que-criminaliza-advocacia
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/09/sem-acordo-camara-adia-votacao-para-autorizar-funcionamento-de-comissoes-na-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/09/09/relator-sugere-estender-prazo-para-uso-de-creditos-extraordinarios-ate-2021.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mourao-relaciona-alta-nos-precos-de-alimentos-ao-pagamento-de-auxilio-emergencial,70003431137
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/09/09/maia-e-alcolumbre-elogiam-toffoli-em-sesso-de-homenagem-ao-presidente-do-stf.ghtml
https://www.poder360.com.br/governo/guedes-diz-que-se-afastara-de-negociacoes-com-congresso-acabou-meu-voluntarismo/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/09/09/maia-diz-que-sem-dialogo-ampliacao-de-reforma-administrativa-para-o-judiciario-nao-avancara.ghtml
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.dw.com/pt-br/cientistas-pedem-revis%C3%A3o-do-acordo-mercosul-ue/a-54856446
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/brasil/natureza/2020/09/09/cerca-de-10-do-pantanal-foi-destruido-em-queimadas_c882720c-cbf5-486a-adc2-89580bd83a6f.html
https://g1.globo.com/agora-e-assim/noticia/2020/09/09/agora-e-assim-com-quarentena-pessoas-estao-investindo-mais-em-chapelarias-e-lavatorios-na-entrada-de-casa-diz-arquiteta.ghtml
https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,vendas-de-colchoes-registram-um-salto-na-quarentena,70003426396
https://www.poder360.com.br/economia/vale-e-petrobras-superam-mercado-livre-como-mais-valiosas-da-america-latina/
https://www.dw.com/pt-br/ex-chefe-da-volkswagen-ir%C3%A1-a-julgamento-pelo-dieselgate/a-54871366
https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,google-lanca-fundo-de-r-5-milhoes-focado-em-empreendedores-negros-no-brasil,70003430214
https://6minutos.uol.com.br/minhas-financas/empresas-ja-captaram-r-103-bi-com-ipos-em-2020-mais-que-2019-inteiro/
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/china-impediu-covid-de-se-espalhar-no-proprio-pais-mas-nao-no-mundo-diz-trump/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN260322-OBRWD
https://www.dw.com/pt-br/inglaterra-volta-a-restringir-contato-social-para-conter-covid-19/a-54865862
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54094088
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/papa-aparece-usando-mascara-pela-primeira-vez.html
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/pib-da-russia-tomba-80-no-2o-trimestre-na-comparacao-anual/
https://exame.com/ciencia/peru-inicia-teste-de-vacina-chinesa-contra-covid-19-em-6-mil-voluntarios/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/09/09/italia-tem-mais-1434-casos-de-infeccao-pelo-novo-coronavirus-e-14-mortes.htm
https://bit.ly/3irMJNy
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/boris-johnson-defende-lei-que-altera-acordo-do-brexit.html
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,terapia-com-celulas-tronco-contra-covid-19-grave-tem-resultados-preliminares-positivos,70003430774
https://cultura.uol.com.br/noticias/12660_estudos-testam-eficacia-da-vacina-bcg-contra-a-covid-19.html
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,dasa-anuncia-testes-no-brasil-de-nova-possivel-vacina-contra-a-covid,70003430960
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/pfizer-biontech-venda-vacina-ue.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54094474
https://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/09/aplicativo-ajuda-na-contratacao-de-freelancers-servicos-para-casa.html
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,anatel-define-que-canais-com-programacao-fixa-da-internet-nao-devem-seguir-lei-de-tv-por-assinatura,70003431372
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/09/bahia-assina-acordo-para-testar-vacina-russa-contra-covid-19
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/09/09/governo-da-bahia-assina-acordo-com-a-russia-e-quer-testar-efeitos-da-vacina-sputnik-v.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN2602H8-OBRTP

