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Os novos passos da 

vacina russa
Os desenvolvedores da Sputnik V 
reforçaram hoje ter condições de fornecer 
ao Brasil 100 milhões de vacinas para 
imunizar a população no prazo de seis 
meses. Um acordo comercial com a Bahia
já está fechado. Conforme os russos, há 
interesse por parte de americanos e 
europeus para fabricar o imunizante.

945 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

Serviços
Volume cresce 2,6% em julho, diz IBGE

Crédito
Sebrae indica que recursos não foram 

direcionados a pequenas empresas

Comércio exterior
Abiec: exportação de carne bovina cresce

Portos e rodovias
Governo qualifica empreendimentos do PPI

Socorro a estados e municípios
União deposita 4ª parcela de R$ 15 bi do 

auxílio anticrise

Mercado editorial
Ricos são os que mais deixaram de ler no 

Brasil desde 2015, mostra pesquisa

INSS
Agências reabrem na segunda-feira

B3/câmbio
Na pior semana em 4 meses, Bolsa perde 

2,84%; dólar sobe e fecha a R$ 5,333

• Celso de Mello determina que Bolsonaro 

deponha presencialmente sobre 'caso PF'

• 'Estamos praticamente vencendo a 

pandemia', diz Bolsonaro

• Maia diz que reforma tributária deve ser 

colocada em votação ainda em 2020

• Estudo aponta que servidores-candidatos

podem custar R$ 1 bi ao erário

• Líder do governo diz ser contra reeleição 

de presidentes da Câmara e do Senado

• Juiz Marcelo Bretas será julgado por 

participar de evento com Bolsonaro

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

A rotina pré-pandemia volta a impactar as 
conversas e elevam 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados
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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

acompanhamento

óbitos (total)

4.282.164

43.718

3.530.655

621.113

130.396
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Acesse o dashboard interativo

Dois indícios

As curvas de casos e mortes por Sars-CoV-

2 trazem dois indícios sobre países que 

apresentam uma assim chamada segunda 

onda: 1) as taxas de letalidade são 

inferiores às da primeira e 2) costumam 

acontecer em países que mais rigidamente 

contiveram a propagação do vírus na fase 

inicial.

O segundo fator é relativamente fácil de 

explicar, ou ao menos especular. Países 

que mais decisivamente atuaram para 

conter a propagação do vírus na largada 

provavelmente têm mais população 

suscetível. Não existe mesmo almoço 

grátis. Tudo na vida tem dois lados.

Ditos os clichês, vamos à menor letalidade. 

Duas hipóteses. Uma é que a Medicina já 

sabe melhor como enfrentar o problema. 

Outra: talvez o vírus tenha se adaptado 

para matar menos gente e portando não 

abater a sua galinha dos ovos de ouro. 

Vírus precisam de seres vivos para 

sobreviver.

Certezas? A única por enquanto é que 

vamos conviver com o vírus por um bom 

tempo. Ainda mais com a escalada do 

antivacinismo. A coisa é especialmente 

preocupante em países de sistema político 

bagunçado e em guerra interna eterna. 

Como por exemplo os Estados Unidos e o 

Brasil.

Vírus político

O presidente Donald Trump venceu a 

candidata democrata Hillary Clinton com 

amplo placar a seu favor nos pequenos 

condados de maioria branca dos Estados 

Unidos. 

Chegou a ter até 75% dos votos em 

vários deles. E conquistou margem 

superior a 12 milhões de votos frente à 

rival, o que anulou a diferença de 13 

milhões a favor de Hillary nas grandes 

cidades.

Trump falava a um público 

antiglobalização, apoiadores de muros 

para manter os migrantes distantes dos 

empregos no país. E mexeu com o 

sentimento racial que unia os 

descendentes das 13 colônias originais 

que fundaram o país.

Existe lógica eleitoral continuada no 

discurso de Trump sobre o "vírus chinês”, 

quando culpa agora o país asiático pela 

pandemia da Covid19. 

Ele repete a estratégia, internamente, ao 

negar qualquer gesto apaziguador dos 

conflitos entre brancos e negros que 

irromperam nos últimos meses.

É um anti-Lincoln, líder que lutou para 

manter o país unido superando a 

escravidão. 

Trump divide o país para ficar na Casa 

Branca com o cálculo dos votos 

necessários para obter a vitória no 

colégio eleitoral, cavando um Grand 

Canyon social e racial nos EUA.

O jogo de Trump é a divisão. Rachou o 

partido Republicano e se tornou 

candidato, fez o mesmo na primeira 

eleição. 

E continua a exercer a força dispersiva 

na tentativa de reeleição. É um vírus 

político muito contagioso. E de graves 

consequências.

Sustentável

Gafanhotos
Argentina quer usar satélites e radares 

meteorológicos para prevenir ataques

Incêndios florestais
Informações em tempo real previnem e 

ajudam no combate ao fogo

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

28.040.853

906.092

A era das plantas
Aumenta a procura por casas de campo 

e imóveis com varanda

Xô distração!
É possível estudar em casa, mas 

disciplina e organização são importantes

• Big techs têm de ser classificadas como 

‘mídia’, diz Alexandre de Moraes

• Vale volta a pagar dividendos depois de 

Brumadinho (MG) e ações sobem 5%

• Instituto Avon e Accor lançam fundo com 

objetivo de captar R$ 10 mi para ajudar 

mulheres vítimas de violência doméstica

• Índia tem 96,5 mil novos casos diários de 

Covid-19 e bate recorde mundial

• EUA têm 3º dia seguido de alta nos 

casos; Woodward defende decisão de 

não divulgar antes falas de Trump sobre 

letalidade da Covid-19

• Usando máscaras, Biden e Pence visitam 

memorial do 11 de Setembro; Trump vai 

à Pensilvânia

• França bate seu recorde de casos em 

24h; país registra 'degradação' e governo 

decide acelerar protocolo de testes

• Itália registra novo aumento de infecções

• Província da Turquia pune quem não usar 

máscara com leitura de 10 livros

• Pandemia deixará mais de 176 milhões

de pessoas na pobreza

• Sequelas da Covid-19 nos pulmões e 

coração podem melhorar com o tempo

• Anticorpos de pacientes recuperados da 

Covid-19 se enfraquecem em 1 mês

• Pnad Covid-19: 41,6 milhões de pessoas 

estão rigorosamente isoladas

• Como o coronavírus ataca o cérebro

• UFSCar convida cientistas para 

divulgação de pesquisas sobre Covid-19

• Código de Defesa do Consumidor

completa 30 anos de existência

• Vendas de vinil superam receitas de CDs 

pela 1ª vez desde 1980

• Com greve dos Correios e alta do e-

commerce, startups de logística crescem

148 mil
publicações coletadas

Parte do mundo questiona
Países debatem segurança e eficácia das vacinas.

Logística
Preparativos para a distribuição.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

São Paulo em nova fase
Números ajudam e capital paulista 

anuncia progressão.
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