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Dados da OMS

156 países aderem a 

ação global pró-vacina
A OMS informou hoje que 156 países aderiram à Covax, a 
aliança mundial formada para dar impulso e apoio coordenado 
ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 e facilitar a 
distribuição equitativa do imunizante. Estados Unidos, China e 
Rússia estão fora da lista. Já o Brasil aparece na relação (veja).

930 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

Greve dos Correios
TST aprova reajuste de 2,6% e 

trabalhadores devem voltar amanhã

INSS
646 agências abriram no país e 150 estão 

aptas a atender perícia médica

Comércio exterior
EUA vão liberar cota adicional de 80 mil t de 

açúcar ao Brasil, diz Bolsonaro

Trabalho

Ipea: home office revela desigualdades

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,32%; dólar vai a R$ 5,40

• Líder do governo na Câmara tenta 

negociar CPMF com transição de 6 anos

• Congresso quer barrar medida da Anatel 

que autoriza canais de TV por assinatura 

via streaming

• Barroso: debate sobre Fundo Clima não 

é 'contra o governo', mas a favor da 

Constituição; interesses ocultos usam 

meio ambiente para prejudicar país, diz 

Heleno

• Câmara aprova aumento de até 25% 

para policiais do Distrito Federal

• Aras diz que decisão sobre reeleição de 

Maia e Alcolumbre é do Congresso

• Senado faz votações presenciais

• Flávio Bolsonaro falta à acareação com 

empresário sobre vazamento de dados 

de operação contra Queiroz

• IBGE lança painel interativo para apoiar 

municípios no combate à pandemia

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

A alta dos preços dos alimentos, o desemprego 
e questões sociais elevam 'indignação'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

indignação

28%

medo

26%

esperança

9%

tristeza

8%

*Dados do dia 20/09

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)

4.558.068

13.439

3.887.199

533.597

137.272
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Acesse o dashboard interativo

O medo, o interesse 

e a perda do medo

Um vez falava sobre justiças e 

injustiças da vida, quando um amigo 

me interrompeu, citando frase atribuída 

a Napoleão Bonaparte. “Duas 

alavancas movem os homens, o medo 

e o interesse.”

Sem nenhum demérito, a pandemia 

teve o poder de unir essa duas 

alavancas. 

Muitas das mobilizações ocorreram 

porque percebeu-se que, se não 

houvesse um esforço coletivo, a 

possibilidade de colapso no sistema de 

saúde do Brasil era grande. 

E o colapso respinga em todos.

Quantas vezes não se ouviu sobre o 

temor de convulsão social quando a 

epidemia avançava? Convulsão social 

também não poupa ninguém.

O sistema de saúde não colapsou de 

uma forma generalizada nem houve 

convulsão social. E, após seis meses, 

as pessoas vão de desmobilizando. 

Mas a pandemia ainda está aí, não só 

contaminando pessoas como deixando 

exposto um rastro de problemas. 

E, por mais exausta que esteja, a 

sociedade precisa continuar 

mobilizada.

O Brasil é um dos países com maior 

desigualdade social do planeta. Seja 

por medo, interesse ou, quem sabe, 

solidariedade, temos que diminuir 

nossos fossos. 

Até porque, se isso não acontecer, vai 

ter um dia em que ouviremos no Brasil 

o que se ouviu no Chile nos protestos 

do final do ano passado: nos tiraram 

tanto que nos tiraram o medo.

Rádio, TV e Internet

Definidas as chapas, chegou a hora de 

começar a prestar alguma atenção nas 

eleições municipais. A campanha no 

rádio e TV só dá a largada em outubro 

(veja o calendário), mas mesmo antes 

disso a coisa deve começar a dar uma 

esquentada na Internet e na imprensa.

Bem, uma das curiosidades deste ano 

será verificar o peso específico de cada 

meio para definir o posicionamento do 

eleitor.

Até 2018 o horário eleitoral jogava papel 

preponderante, na maioria dos casos. 

Mas naquele ano o latifúndio televisivo e 

radiofônico do candidato do PSDB não 

foi suficiente para alavancá-lo.

Por outro lado, a TV e o rádio foram 

essenciais para informar ao eleitor do 

PT quem era o candidato apoiado por 

Luiz Inácio Lula da Silva. E isso permitiu 

uma escalada rápida do nome petista, e 

assegurou-lhe o direito de ir ao segundo 

turno.

E agora, como vai ser? Assistiremos à 

consolidação do protagonismo das 

redes sociais ou os meios tradicionais 

farão valer seu peso histórico?

Façam suas apostas.

Sustentável

Emissões
1% mais rico emite o dobro de CO2 que a 

metade mais pobre da população

Pantanal
Chuva e força-tarefa ajudam a reduzir 

focos de incêndio no bioma
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30.949.804

959.116

É fome ou gula?
Para saber a resposta é preciso avaliar 

bem urgência e estado de espírito

Alimentação
Indústria de comida ultraprocessada

encontrou porta-voz, diz Rita Lobo

• Morre aos 99 anos presidente da Pepsi

que criou a 'guerra das colas'

• Alpargatas vende operação da Mizuno no 

Brasil para Vulcabras

• Bares abertos, escolas fechadas: 'É o fim 

da picada!', diz Zaher, do grupo SEB

• 'Diversidade vai gerar resultados 

maiores', diz Frederico Trajano

• Microsoft compra ZeniMax Media

• Na Coreia do Sul, a Covid-19 vem 

acompanhada do risco de bullying na web

• Europa quer evitar um novo lockdown

• Líderes mundiais se reúnem para marcar 

75º aniversário da ONU

• Mike Pompeo não disse a frase ‘Vamos 

tirar Maduro de lá’

• Vacinação de crianças despenca na 

pandemia e volta às aulas preocupa

• Covid-19 tem impacto devastador nas 

populações mais vulneráveis

• O que é o treinamento de olfato que 

combate um dos sintomas da Covid-19

• Pesquisa brasileira investiga relação 

entre Covid-19 e falta de vitamina D

142 mil
publicações coletadas

Polêmica sobre transmissão pelo ar
OMS mantém diretriz em meio a anúncio do CDC americano.

Amanhã (22), ao meio-dia, a Bússola promove 

um webinar para debater a recuperação do 

comércio varejista, que já atinge níveis pré-

pandemia, e o desafio de continuar crescendo. 

A live reunirá líderes empresariais do setor: 

Stéphane Engelhard, vice-presidente de 

Relações Institucionais do Grupo Carrefour 

Brasil; Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner; 

Daniel Pagano, diretor de Produtos, Marketing e 

Operações da Livelo; e Marcelo Miranda, vice-

presidente Comercial e de Marketing da 

Iguatemi Empresa de Shopping Centers. 

Participe! Inscrições aqui.

A retomada do varejo

• Consumidor do futuro será mais seletivo 

e tecnológico, diz estudo da KPMG

• Vendas de eletrodomésticos e 

eletrônicos superam 2019, diz pesquisa

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Comunicação

Correlação entre dengue e Covid-19
Pesquisa sugere possível interação imunológica entre os dois vírus.
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https://6minutos.uol.com.br/economia/home-office-escancara-desigualdades-do-mercado-de-trabalho/
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-09/interesses-ocultos-usam-meio-ambiente-para-prejudicar-pais-diz-heleno
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/flavio-bolsonaro-falta-a-acareacao-com-empresario-sobre-vazamento-de-dados-de-operacao-contra-queiroz.shtml
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