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Dados da OMS

Coronavac é segura, 

diz estudo
Testes realizados com 50 mil voluntários
na China indicam que o imunizante 
produzido pelo laboratório chinês 
Sinovac, em parceria com o Instituto 
Butantan, é seguro e não apresentou 
efeitos colaterais importantes.

794 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

Trabalho
Desemprego tem alta de 27,6% em 4 meses 

no país, aponta IBGE

Reforma tributária 1
Guedes defende 'tributos alternativos' e diz 

que o país 'tem que desonerar a folha'

Reforma tributária 2
Governo busca no Congresso alternativas 

para programa social e desoneração da folha

Conjuntura
Investimentos estrangeiros no país 

caíram 85% em agosto, diz Banco Central

Campo
PIB do agronegócio do Brasil cresce 5,26% 

no 1º semestre, diz CNA

B3/câmbio
Bolsa cai ao menor nível em 3 meses; dólar 

emenda 4ª alta e vai a R$ 5,588

• Alcolumbre: Bolsonaro marcou reunião 

com líderes sobre o Pacto Federativo

• STF: mantida contribuição ao Sebrae

• Senado quer aprovar 'Estatuto do 

Pantanal' até dezembro

• AGU promove em um só dia 606 

procuradores ao topo da carreira, com 

salário de R$ 27,3 mil

• Convenções eleitorais têm aglomeração, 

clima de micareta e até prefeito detido

•Mais de 1,2 mil municípios aderiram ao 

sistema de compras do governo

• Brasil vive 'onda' de impeachments; 

analistas veem 'banalização'

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

O retorno de eventos e a reabertura de 
novas atividades elevam 'alegria'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

alegria

32%

indignação

10%

tristeza

12%

medo

18%

*Dados do dia 22/09

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)

4.624.885

33.281

3.992.886

493.022

138.977

869
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Acesse o dashboard interativo

A força

O debate em torno da substituição 

de Ruth Bader Ginsburg na Suprema 

Corte dos Estados Unidos é uma 

lição imperdível de realpolitik. Vale 

por um curso de Ciência Política. 

Quando Barack Obama quis nomear 

um juiz para a SCOTUS no último 

ano de mandato dele a maioria 

republicana bloqueou, com o 

argumento de que se deveria 

esperar pela eleição. 

Agora os democratas pedem 

coerência aos adversários. 

E os republicanos respondem com o 

argumento da força. Se eles têm os 

votos, por que arriscar deixando para 

depois?

Quem apostaria um picolé na 

hipótese de que se os democratas 

tivessem maioria numa situação 

invertida deixariam de fazer valer sua 

força política?

Na política, regra geral, pode-se ter 

certeza de uma coisa: o argumento 

da coerência costuma aparecer 

exatamente quando falta força. Já 

quando se tem a força, sempre é 

possível produzir narrativa que 

ofereça alguma argumentação 

coerente capaz de embalar o que se 

quer fazer.

Inteligência 

emocional e 

algoritmo

Entramos numa era em que a 

problemática das redes sociais é 

pauta obrigatória. A parcela de 

responsabilidade das plataformas é 

fato. 

Mas o cerne da questão se encontra 

sempre em frente à tela: o ser 

humano.

Apesar do protagonismo cada vez 

maior da Inteligência Artificial, ainda 

são as pessoas que movimentam boa 

parte do universo das redes. No 

planeta, já são cerca de 4,4 bilhões de 

pessoas conectadas à internet (leia). 

São elas que programam, produzem, 

consomem e replicam uma 

quantidade absurda de dados e 

conteúdo.

De acordo com a edição 2020 do 

infográfico mais famoso do mundo 

Data Never Sleeps (leia), A CADA 

MINUTO, 347 mil Stories são 

postados no Instagram, 147 mil fotos 

são publicadas no Facebook e 41 

milhões de mensagens são trocadas 

no WhatsApp.

É conteúdo de toda sorte e, claro, de 

toda gente. Pelos feeds da vida, 

encontramos polarização, discursos 

de ódio, obviedades, culto à 

autoimagem…

Mas, felizmente, também existem 

aqueles que fazem das redes um 

ambiente para propagar o bem. 

Usam o algoritmo para ajudar a 

ampliar o alcance de uma boa ação. 

Cabe a nós escolher o que consumir e 

compartilhar.

Boas causas para se engajar não 

faltam. E a pandemia nos mostrou 

isso.

Sustentável

Fogo no Pantanal
Animais que sobrevivem enfrentam fome

Austrália
Ao menos 380 baleias morrem encalhadas

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

31.425.029

967.164

Hit da quarentena
Chinelo com meia veio para ficar

Dia do sorvete
Dicas de utensílios para fazer tudo em casa

• Localiza e Unidas anunciam fusão e criam 

empresa de R$ 50 bi

• JBS dá 'tiro de canhão' para preservar a 

Amazônia

• Startups brasileiras no Vale do Silício 

registram captação recorde

• Covid-19 se torna menos mortal nos EUA

com prática médica

•Madri quer ajuda do Exército e médicos 

de outras regiões contra Covid-19

• Reino Unido testará vacinas em 

voluntários infectados propositalmente

• Bruxelas suspende obrigatoriedade do 

uso de máscara a partir de outubro

• Celebração do Ano Novo na Times 

Square, em Nova York, será virtual

• França restringe vida noturna

• Peregrinação muçulmana a Meca será 

retomada em outubro

• Papa diz que farmacêuticas têm mais voz 

do que médicos no combate à Covid-19

• Pandemia reduz em um décimo renda 

mundial obtida com trabalho, diz OIT

• OMS: menos de 10% da população tem 

anticorpos contra Covid-19

• Imunidade de rebanho é temporária e 

pode acabar em poucos meses

• 17,9 milhões de brasileiros fizeram algum 

teste para Covid-19, diz IBGE

• Fujifilm diz que antiviral Avigan se 

mostrou eficaz contra Covid-19 em fase 3

• Com disparada dos alimentos, feijão já 

subiu até 44% no ano, e arroz, 28%

• E-commerce alavanca setor de beleza

• Ambev inaugura fábrica de latas após 

pandemia mudar hábitos de consumo

• Varejo tradicional recupera índices 

registrados antes do isolamento

134 mil
publicações coletadas

Americanos vacinados até julho
Chefe do CDC fez a previsão hoje no Senado.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Marcella Brum
Diretora de estratégia digital

da FSB Comunicação

Aval para ampliar estudos
Anvisa permite ampliar nº de voluntários.

J&J anuncia fase 3 de testes
Até 60 mil pessoas podem ser testadas.

Opas adverte o mundo
Covid-19 continuará se propagando pós-vacina.

https://covid19.who.int/
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https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/23/fujifilm-diz-que-antiviral-avigan-se-mostrou-eficaz-contra-covid-19-em-fase-3
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