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Dados da OMS

China diz ter apoio da 

OMS para uso da vacina
Autoridades chinesas informaram hoje 
que a OMS apoia o uso emergencial de 
vacinas mesmo com testes clínicos ainda 
em curso. A China lançou o programa 
experimental em julho e afirma manter 
contatos próximos com a entidade. A 
OMS não se pronunciou oficialmente.
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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

Trabalho
Após bater recorde, desemprego diante da 

pandemia tem ligeira queda, aponta IBGE

Funcionalismo
6 mil contracheques acima do teto salarial

Conjuntura 1
Riscos regulatórios e operacionais são os 

mais relevantes para companhias 

brasileiras, aponta estudo

Conjuntura 2
Encargos sobre salários no Brasil são 

quase o dobro de países da OCDE

Funcionalismo
Executivo federal economiza R$ 1 bilhão 

com trabalho remoto de servidores

Infraestrutura
Governo quer licitar cinco blocos de 

aeroportos regionais na Amazônia Legal

Reforma tributária
Proposta será enviada inteira ao Congresso

B3/câmbio
Ibovespa fecha estável; dólar vai a R$ 5,55

• Cresce número de cidades com mais 

eleitores que habitantes no Brasil

• Jair Bolsonaro passa bem após cirurgia

• Celso de Mello antecipa volta ao STF

•Mais de 25 mil candidatos mudam raça 

declarada nesta eleição

• Partidos preparam reação contra reserva 

de recursos para candidatos negros

• Lava Jato denuncia Wassef e mais 4 por 

peculato e lavagem de dinheiro

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Incertezas sobre as vacinas e o aumento do 
desemprego elevam 'medo'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência
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20%

indignação

15%

tristeza
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alegria

17%

*Dados do dia 24/09

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)

4.689.613
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4.040.949

508.127
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Acesse o dashboard interativo

Fechados

A cidade de São Paulo vai fechar o último 

hospital de campanha que ainda estava 

aberto para atender pacientes de Covid-19 

(leia). Não são mais necessários, pois a 

pandemia claramente refluiu na capital 

paulista, como mostra o gráfico organizado 

pelo deputado federal Eduardo Cury (PSDB-

SP) (veja).

Na real, o pico das mortes na cidade de São 

Paulo foi atingido em meados de junho. De lá 

para cá, o que se viu foi um relaxamento 

progressivo do isolamento social na capital 

paulista. Que na teoria deveria ter trazido um 

repique dos casos e portanto de mortes. Mas 

não aconteceu.

Se as premissas desenvolvidas desde o início 

da pandemia pelos especialistas estiverem 

certas - e não há motivo para não estarem -

desde junho a cidade de São Paulo deve 

estar combinando graus razoáveis de 

distanciamento social e de imunidade 

coletiva. Não há outra explicação.

E como a presença de anticorpos contra o 

SARS-CoV-2 ali nunca superou uma ordem 

de grandeza de 20%, só se pode concluir 

que, a depender da eficiência do 

distanciamento social, a imunidade coletiva 

pode mesmo ser atingida com bem menos 

que os inicialmente previstos 60% de 

infectados.

Ou vai ver tudo isso está errado e estamos na 

iminência de uma segunda onda forte de 

casos. O futuro dirá.

Notas de um velório

O Brasil tem quase 212 milhões de 

habitantes, ou 2,7% da população 

mundial, cerca de 7,7 bilhões de pessoas. 

O planeta caminha para alcançar quase 

um milhão de mortos pela Covid-19, hoje 

são 975 mil. Aqui se registram mais de 

140 mil. Ou seja, mais de 14% dos 

mortos globais foram enterrados em solo 

brasileiro.

O Distrito Federal tem a maior renda 

média do país, com epicentro no Lago 

Sul. Nada de peixes, são humanos 

mesmo que recebem mais de R$ 23 mil 

em média.

O DF ostenta a maior taxa média de 

mortes provocada pelo coronavírus por 

habitantes. São mais de 103 vítimas a 

cada cem mil. Brasília foi precursora no 

processo de distanciamento, por 

determinação do governo local.

Também liderou o processo de saturação 

do isolamento nos subúrbios, onde a vida 

voltou ao velho normal com rapidez. A 

morte seguiu a fila dos aglomerados mais 

pobres.

Nesse cenário, 606 advogados gerais da 

União tentaram se aglomerar no topo da 

carreira, com uma autopromoção 

generalizada de deixar um simples 

barnabé de queixo caído, pois também o 

salário subia ao rooftop.

O trem da alegria ficou sem trilhos. Foi 

cancelado, mas é bom lembrar: a AGU 

paga honorário de sucumbência aos seus 

advogados.

É o melhor escritório do país, com 

estabilidade, sem captar cliente e salário 

mensal de 21 mil no início de 

carreira. Acham pouco. O brasileiro pode 

morrer de Covid-19, ou de raiva...

Sustentável

Emissões
Como anda a proteção internacional do 

clima frente ao que indica o Acordo de Paris

Queimadas
PF aponta que fogo que destruiu parte do 

Pantanal começou em grandes fazendas

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

32.110.656

980.031

Tempos de pandemia...
Mulheres têm mais ansiedade, insônia e 

enxaqueca do que homens

Burnout do home office
Microsoft Teams ganha recursos especiais

• Por que empresas como Bmg e Roche

decidiram não voltar ao escritório

• E-commerce, finanças e delivery puxam 

contratações de executivos

• Setor financeiro e de investimentos é o 

que mais gera bilionários no Brasil

• Duralex pede recuperação judicial

• União de Votorantim, Gerdau e Tigre

compra startup de construção Triider

• Reino Unido: recorde de casos em 24h; 

Espanha recomenda lockdown em toda 

região de Madri; Europa vê novo recorde

•Moscou indica confinamento de idosos e 

estímulos ao teletrabalho

• Premiê do Japão dirá à ONU que Tóquio 

quer realizar Olimpíada em 2021

• EUA passam de 7 milhões de infectados

• A cada 100 testes de Covid-19 em 

farmácia, 14 dão positivo, indica pesquisa

• Pandemia desencadeou crise global na 

saúde mental das mulheres, diz estudo

• Fatores genéticos e imunológicos podem 

explicar casos graves de Covid-19

• AstraZeneca assina acordo com Canadá 

para fornecer 20 milhões de doses

• CNC: intenção de consumo das famílias 

volta a crescer após cinco quedas

• BSCA: café do Brasil ganhará mercado 

com volumosa safra de boa qualidade

108 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (29), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater o 

processo de reabertura das escolas e refletir 

sobre o novo papel do professor. A live reunirá 

especialistas e gestores em educação: 

Rossieli Soares, secretário de Estado de 

Educação de São Paulo e ex-ministro da 

Educação; Ana Maria Diniz, presidente do 

Conselho do Instituto Península, uma das 

fundadoras do movimento Todos Pela 

Educação e conselheira da Parceiros da 

Educação; e Amaral Cunha, diretor acadêmico 

na Escola Eleva. Inscreva-se

Volta às aulas

Mortes por Covid-19 podem dobrar
Antes de vacinação em massa, OMS faz o alerta.

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Por dentro do Sinovac
Como é a fábrica em Pequim e 

quais as rotinas dos cientistas.
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