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Dados da OMS

América Latina reabre 

cedo demais, diz OMS
A diretora regional da OMS para as 
Américas, Carissa Etienne, disse hoje 
que a América Latina está reabrindo as 
atividades e retomando a vida social no 
momento em que a pandemia ainda 
exige cuidados e atenção. Para além do 
Brasil, preocupações são com Colômbia, 
México, Venezuela, Equador e Bolívia.
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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

Selic
Copom decide manter juros em 2% ao ano

Mercado de trabalho
Por que o desemprego subiu mais para 

negros do que para brancos na pandemia

Reforma administrativa
Relator reforça estimativa de corte de até 

R$ 30 bi em gastos públicos

INSS
Justiça libera abertura das agências do 

INSS em São Paulo

OCDE
Economia global terá declínio menor

Fed
Juro perto de zero até que inflação suba

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,91%; dólar vai a R$ 5,241

• Bolsonaro almoça com evangélicos e 

reitera apoio a isenção de igrejas

• Relator do Orçamento diz que Bolsonaro 

autorizou criar novo programa social

• Na linha de sucessão, só Mourão não foi 

diagnosticado com Covid-19

• Em parecer ao STF, AGU respalda 

reeleição de Maia e Davi

• Termina hoje prazo para partidos 

definirem candidatos às eleições 2020

•MP cumpre mandado em escritório de 

Ricardo Barros, líder do governo

• CGU vai fazer projeto para regulamentar 

atividade de lobby no país

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

O crescimento do desemprego em meio à 
pandemia eleva a sensação de 'medo'

Brasil

Painéis

Casos por estados
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Ministério da Saúde
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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.
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óbitos (total)
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Acesse o dashboard interativo

Exercício inútil

Exigir coerência na política é um 

exercício inútil de ingenuidade. Aliás, 

coerência não chega a ser um valor 

em si nesse ramo de atuação. Se o 

governante está errado, espera-se que 

ele corrija o rumo, sob pena de 

conduzir os governados à catástrofe, 

se não o fizer. A história está repleta 

de exemplos.

Num dia o presidente da República diz 

não querer nem ouvir falar no Renda 

Brasil. No outro, dá sinal verde para o 

Congresso Nacional achar um espaço 

orçamentário adequado a um eventual 

novo programa social (leia). É 

incoerente? Sim. Mas, e daí?

Qual é a divergência? Aparentemente, 

a equipe econômica vê na criação do 

novo programa social um cavalo de 

troia que carregaria na barriga 

maldades compensatórias. O 

presidente, que ao contrário do 

mercado depende de voto, não quer 

nem ouvir falar.

Mas se suas excelências no 

Parlamento descobrirem de onde tirar 

dinheiro, e sem praticar maldades, 

claro que Jair Bolsonaro não vai se 

opor. E poderá saborear então uma 

doce derrota. Como o auxílio 

emergencial, proposta na qual ele foi 

derrotado nas manchetes, mas faturou 

no povão.

Saúde mental, 

escola e pandemia

Estamos em quarentena há mais de 180 

dias. São seis meses de home office

(para quem pode) e de vida isolada.

Chegou setembro e as pesquisas 

mostram que aumentaram os casos de 

depressão, ansiedade e de violência 

doméstica. A saúde mental vem 

chegando no limite.

Há três anos, eu descobri o Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) (leia). Mais (re)conhecida em 

crianças, a condição também afeta quase 

4% dos adultos e influencia diretamente 

na maneira como nos enxergamos e nos 

colocamos no mundo.

Em tempos de pandemia, a ausência 

daquela rotina referenciada - se vestir, ir 

para a escola ou para o trabalho, 

intervalo entre aulas, bater ponto...- tem 

transformado nossos dias em um 

verdadeiro desafio. No geral, ficou mais 

difícil manter a organização e o foco até 

para quem conseguiu seguir em 

tratamento.

Para quem tem filhos com o transtorno, a 

rotina entre quatro paredes se tornou 

ainda mais complicada. O TDAH precisa 

de estímulos constantes – por isso, não é 

incomum a dificuldade em terminar 

cursos, a troca frequente de empregos e 

o baixo rendimento escolar.

Enquanto muito se debate sobre a volta 

ou não às aulas presenciais, eu vejo 

relatos cada vez mais comuns de jovens 

com TDAH que estão, depois de muita 

luta, desistindo de estudar. Para eles, 

está impossível manter o interesse e a 

concentração nas aulas on-line. 

A saúde pública sempre será nosso 

Norte em uma pandemia. Mas qual é o 

peso da nossa saúde mental nessa 

balança?

Sustentável

Emissões 1
UE promete meta de redução ambiciosa

Emissões 2
Estudo estima em até US$ 2 tri custo 

para zerar gases do efeito estufa

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

29.444.198

931.321

Compulsão alimentar
Como a mindful eating pode ajudar

Quem cuida
O papel fundamental do gerontólogo

• Crescimento do e-commerce e Covid-19 

levam FedEx ampliar voos para o Brasil

• Negros e sem casa própria são minoria 

em teletrabalho, indica pesquisa

• Playstation 5 tem preço e data de 

lançamento revelados

• iFood adquire SiteMercado

• Índia registra mais de 5 milhões de casos

• Londres pode ter toque de recolher para 

evitar 2ª onda de Covid-19

•Madri estuda confinamentos locais nas 

zonas mais afetadas pela pandemia

• França fecha mais de 80 escolas em 15 

dias por casos de Covid-19

• África do Sul planeja reabrir fronteiras

• Efeitos provocados pela Covid-19 na 

educação da América Latina

• Corrida pela vacina vira argumento de 

campanha eleitoral nos EUA

• Estudo sugere que Covid-19 pode ter 

circulado nos EUA em dezembro de 2019

• Estudo sugere que o SARS-CoV-2 é 

capaz de infectar e matar linfócitos

• Hospital das Clínicas da USP investiga 

28 possíveis reinfecções por Covid-19

• No Brasil, distribuição de tamiflu é 160% 

maior do que a de cloroquina

• Pesquisadores estudam proteínas do 

Sars-CoV2 no laboratório Sirius

•Máscaras de profissionais da saúde não 

são adaptadas para mulheres, diz estudo

• Doenças em testes podem não ter 

relação com vacina, diz Oxford

• Dispositivo rastreia equipamentos de 

hospital em tempo real

• PicPay vende assento espaçoso da Gol 

por R$ 1 em compras por QR Code

• Plataforma da Reserva que permite a 

qualquer pessoa vender camisetas 

cresceu 3.800% na pandemia

138 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Testes para viajantes têm 'impacto limitado'
Carissa Etienne afirmou ainda que, 'quando as pessoas viajam entre países, o vírus 

também vai'. Segundo ela, o aumento de casos no Caribe deixa 'uma lição importante'.

Aretha Yarak
Líder da FSB Inteligência SP
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