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Encruzilhada europeia
A comissária de saúde da União Europeia, 
Stella Kyriakides, disse hoje que os países 
membros precisam reforçar as medidas de 
controle como forma de barrar uma 2ª onda 
da pandemia. Para ela, é hora de agir e de 
fazer sacrifícios para evitar que as 
populações sejam, mais uma vez, 
submetidas a confinamentos (assista).

443 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

Relatório de inflação
BC revê queda do PIB em 2020 e reitera 

mensagem de Selic estacionada (íntegra)

Conjuntura
Governo libera R$ 10 bi para programa de 

crédito por maquininhas de cartão

Crédito
BID lança linha de US$ 750 milhões para 

pequeno empresário no Brasil

Setor imobiliário
Financiamentos somam quase R$ 12 bi em 

agosto, diz Abecip

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,33%; dólar cai a R$ 5,51

• Governo Bolsonaro tem aprovação de 

40% e reprovação de 29%, diz CNI/Ibope

• Prefeitos de capitais consideram 

improvável reforma tributária ampla

• Promoção em massa de mais de 600 

procuradores da AGU é suspensa

•Marco Aurélio vota para que Bolsonaro 

possa depor por escrito

• Em média, 27 políticos eleitos ou 

candidatos são assassinados por ano

• Brasil é 9º entre 11 países em direitos 

políticos de mulheres, diz ONU

• Em reunião com o TSE, partidos criticam 

reserva de recursos para negros

• Para Consultoria Legislativa do Senado, 

Alcolumbre não pode tentar reeleição

• Sai nova portaria sobre procedimento 

para aborto em caso de estupro

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Os riscos da flexibilização elevam o 'medo'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência
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16%

tristeza

18%

*Dados do dia 23/09

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)
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4.023.789
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Pesquisas

Duas pesquisas divulgadas hoje trazem 

dados interessantes. A do Ibope para a 

CNI reforça a resiliência (propriedade de 

voltar à forma original após uma 

deformação elástica) do presidente da 

República (leia).

Já segundo o Datafolha, entre os grandes 

cabos eleitorais, Jair Bolsonaro é o que 

menos agrega votos a um candidato que 

apoie para prefeito de São Paulo (leia).

A contradição pode ser apenas aparente, 

porque a própria CNI mostra que a 

aprovação ao presidente não é tão 

brilhante assim na região Sudeste, onde 

São Paulo pesa bem. Força mesmo ele 

mostra no Sul. E recupera terreno no 

Nordeste, apesar de ainda ser a pior 

região para ele.

A vida dirá qual será, no fritar dos ovos, o 

peso de cada apoio na eleição municipal. 

Uma coisa é o eleitor dizer que vai votar 

no candidato apoiado por alguém. Outra 

coisa é colocar o voto na urna. 

Aguardemos.

Outra curiosidade é saber como reagirão 

os beneficiados pelo auxílio emergencial 

quando este acabar. Mesmo que surja um 

novíssimo programa social, ele não deverá 

ter a cobertura e a dimensão do auxílio.

Que venham os próximos capítulos.

Lugar do Brasil 

no mundo

Certa vez, após a leitura de algumas 

notícias sobre o aumento do 

desmatamento na Amazônia, me peguei 

numa reflexão existencial que me 

deixou curioso e inquieto: qual é o papel 

do Brasil no concerto das nações? Qual 

é o lugar do Brasil na geopolítica 

mundial?

A relação entre as reportagens que li e 

a crise existencial pode parecer 

confusa, mas explico o porquê.

O Brasil foi o país que mais se 

industrializou no mundo entre os anos 

30 e 80 do século XX, mas que há duas 

décadas observa um franco processo 

de desindustrialização e de gradual 

retorno ao modelo agroexportador. 

Diante disto, fiquei me perguntando se 

há de fato um projeto de nação 

brasileiro que vislumbra um lugar de 

destaque no mundo. 

Será que nos conformaremos com o 

status de país cuja economia é baseada 

na exportação de commodities e que, 

portanto, depende exclusivamente da 

variação dos preços desses produtos no 

mercado internacional?

Observo que a distância entre o Brasil e 

as grandes nações mundiais está 

aumentando e nos deixando cada vez 

mais dependente delas. 

Para avançarmos, precisamos de um 

projeto sustentável e soberano e ele 

passa pelo fortalecimento da indústria 

nacional. Isso vai nos permitir 

diversificar e aquecer a economia.

O Brasil pode ser agro, mas também 

ind, info, tech. O Brasil tem condições 

de ser o que quiser.

Sustentável

Biomas do Brasil
IBGE retrata cobertura natural do país

Pantanal
Recorde mensal de incêndios na história

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

31.798.308

973.653

Estresse além da conta
Alimentos que ajudam a controlar os níveis

Refletindo sobre o isolamento
Novos padrões ressignificam o futuro

•Marcel Marcondes, da AB InBev: 'O 

centro de gravidade do marketing mudou'

• Franquias: empresas de alimentação e 

moda foram as mais prejudicadas

• Falconi quer ir além de Lemann e Abilio: 

alvos agora são as médias empresas

• Pandemia afeta desempenho de 

empresas e facilita fusões e aquisições

• Rússia anuncia acordo para oferecer 

remédio contra Covid-19 ao Brasil

• Ordem do governo francês de fechar 

bares causa revolta em Marselha

• Equador conseguiu reduzir mortes com 

controle comunitário, diz ministro

• Putin é indicado ao Nobel da Paz por 

ajuda humanitária na pandemia

• Alta de casos em estados americanos 

acende alerta para surto de outono

• 'Já causaram problemas demais no 

mundo', diz China sobre EUA

• Dois compostos anti-inflamatórios

aceleram a recuperação da Covid-19

• Encontrados genes que podem gerar 

resposta imune à Covid-19

• Sinovac quer distribuir vacina para 

Covid-19 na América do Sul em parceria 

com Butantan, diz executivo

• AstraZeneca ainda aguarda aprovação 

para retomar teste com vacina nos EUA

• Como a pandemia de Covid-19 pode 

levar a uma revolução nas vacinas

• Cientistas relatam novas reinfecções

• Vacina brasileira tem sucesso em teste 

com camundongos

• Cientistas: imunização em dezembro só 

é possível com resultados da fase 3

• Queixas no e-commerce disparam

• TikTok, assinatura e outras ações do 

Walmart para redefinir o varejo

• CEOs do setor de consumo pedem 

solução para crise de marítimos

129 mil
publicações coletadas

Retomada em questão
Aumento de casos de Covid-19 em 

países importantes da Europa põe em 

dúvida ritmo de retomada da economia 

global, dizem especialistas.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Eduardo Almeida
Analista de Negócios - Operações 

Públicas da FSB Comunicação

Editor da Lancet analisa
Richard Horton diz que médicos e cientistas 

chineses responderam velozmente à nova doença.
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