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Dados da OMS

EUA: 200 mil óbitos
Números atualizados hoje pela Universidade 
Johns Hopkins indicam que os Estados 
Unidos chegaram a 200 mil mortes pelo novo 
coronavírus. É o primeiro país a alcançar 
essa marca de vítimas fatais desde o início 
da pandemia. O estoque de casos está 
próximo de 7 milhões.

583 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

Ata do Copom
BC vê inflação ao consumidor subir no curto 

prazo e cita recuperação parcial (íntegra)

Combustíveis
Petrobras anuncia reajuste de 4% do preço 

da gasolina nas refinarias

Conjuntura
'Não tem espaço para errar. A gente precisa 

andar com as reformas', diz Funchal

Telecomunicações
Pandemia afetou cronograma e variáveis

do leilão 5G, diz presidente da Anatel

Imposto de Renda
Receita libera amanhã consulta ao 5º lote

INSS
Perícias médicas são retomadas aos

poucos em diversos lugares do país

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,31%; dólar vai a R$ 5,46

• Na ONU, Bolsonaro diz que incêndios 

são usados em campanha internacional 

contra o governo brasileiro (leia e veja)

• Mesas do Senado e da Câmara pedem 

ao STF suspensão de venda de 

refinarias da Petrobras

• Senado aprova reajuste a policiais e 

bombeiros do Distrito Federal

• Câmara aprova novo Código de Trânsito

• TSE vai testar sistema que permite votar 

pela internet, sem sair de casa

• Facebook vai divulgar gastos de partidos 

e candidatos com publicidade eleitoral

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Cancelamentos de eventos esportivos 
devido à Covid-19 elevam 'medo'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência
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*Dados do dia 21/09

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
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óbitos (total)

4.591.604

33.536

3.945.627

507.869

138.108
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Acesse o dashboard interativo

Doria x Bolsonaro

Qual vai ser o efeito da Covid-19 na 

eleição municipal? A polêmica sobre as 

atitudes de Jair Bolsonaro promete ter 

impacto apenas relativo, pois a eleição é 

para prefeito e vereador e não para 

presidente. 

É provável que agora em novembro o 

eleitor julgue os candidatos mais pelo 

que fizeram de prático, ou deixaram de 

fazer, no combate à pandemia.

Mas há outro front na guerra política, 

este voltado a 2022: a vacina. O político 

que arrumar vacina, que funcione, para 

os governados em larga escala vai 

largar com combustível de primeira. Um 

trunfo e tanto.

Aqui, no momento, João Doria parece 

estar com algum gás. Promete nos 

próximos meses vacina Coronavac em 

quantidade suficiente para todo mundo 

que mora em São Paulo (leia).

Mas o Ministério da Saúde de Jair 

Bolsonaro também corre (leia). O 

problema são as dúvidas sobre a vacina 

preferida do governo federal (leia).

É o risco do efeito-bumerangue. A 

vacina que der zebra na hora da 

aplicação em massa, ou que acabar não 

sendo liberada por possíveis danos à 

saúde, pode ter o efeito eleitoral de uma 

arma de destruição em massa.

O verdadeiro dilema

Eliane Brum, do El País, escreveu e 

Marcos Hiller me perguntou em uma live 

se concordo com um trecho de um 

artigo dela, de 2014, sobre o 

linchamento de uma mulher acusada de 

bruxaria e morta pela turba desvairada. 

Eliane: “a internet não criou – nem 

piorou – o humano. Ela apenas o 

revelou como nunca antes. Ela deu-nos 

a conhecer.”

Não conhecia o texto e concordo 100%. 

A internet nos esviscerou. Nos 

exponencializou. O mundo digital é o 

metaverso de nossos desejos, 

propósitos e crenças. E precisa achar 

equilíbrio. 

Não é natural a insanidade racista, 

como aconteceu contra o projeto de 

trainees da Magalu. 

Não é aceitável que o documentário 

“The Social Dilemma” vire o Graal 

porque nos evidencia os jogos 

maquiavélicos dos algoritmos 

manipuladores das redes mas não 

aponta soluções. Os dois casos são 

redutos de uma versão só.

A questão racista dispensa palavras. O 

filme... é jogo fácil agarrado nas 

vísceras do algoritmo sem olhar o 

verso. Acho o filme necessário. Mas o 

equilíbrio crítico sobre ele, também.

Fato: não é mais possível que a gente 

se deixe estuporar em nossos princípios 

por essa polarização maniqueísta 

“always on”.

Estamos jogando um jogo só. O do 

nosso lado. É Deus ou o Diabo. Sem 

Terra do Sol. Eu. Eu. Eu. 

Perdemos a capacidade da tolerância, 

do entendimento, do diálogo e do bom 

senso? O debate educacional ficou 

cafona? 

A idiotização pela polarização está nos 

dando a pior versão do homo digitalis. 

Isso sim, o verdadeiro dilema.

Sustentável

Mudança climática
França diz que acordo Mercosul-UE é 

inaceitável como está

'Combo'
Agressões em série e clima podem 

transformar áreas de floresta em savanas
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31.174.627

962.613

Hora do treino
Exercícios em casa incrementam a vida

Bons sonhos...
Dormir não é um luxo: e a qualidade importa

• Volta ao trabalho presencial ficará para 

2021 para 26% das empresas

• 'Estamos confiantes em permanecer no 

Brasil', diz presidente da Huawei no país

• 'É ótimo se preocupar com sustentabilidade 

pelas razões óbvias, mas também é um 

bom negócio', diz CEO da Raízen

• Rússia registrará segunda vacina contra 

Covid-19 até 15 de outubro, diz agência

• Trump: ONU 'precisa responsabilizar 

China' pelo coronavírus; presidente 

chinês critica tentativas de politizar crise

• Na Assembleia Geral da ONU, Guterres

alerta contra 'nova Guerra Fria'

• Como parte de novas restrições, Reino 

Unido adia volta do público aos estádios

• PIB argentino recua 19,1% no 2T

• Paraguai define abertura parcial da 

fronteira com o Brasil

• Farmacêuticas decidem divulgar planos 

de testes para vacina da Covid-19

• Butantan desenvolve soro para tratar 

Covid-19 a partir de plasma de cavalos

• Manaus pode ter atingido a imunidade de 

rebanho, indica estudo

• Volta às aulas na Europa tem máscara e 

classes em quarentena

• OMS recomenda ventilação natural 

frequente

• Pandemia pode ter picos parecidos sem 

vacina e com imunidade fraca

• Roupartilhar: leilão beneficente faz 

sucesso na quarentena e vira empresa

• Participação do comércio on-line nas 

vendas do varejo cresceu em 6 meses o 

mesmo que em 6 anos

• Brasil: mais de 600 startups de varejo
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No mundo, recorde de casos em 1 semana
Foram quase 2 milhões de registros entre 14 e 20 de setembro, diz OMS.

Fauci diz que números são 'atordoantes'
O especialista Anthony Fauci vê com preocupação a realidade americana.
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