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Testes rápidos para 

países pobres
A OMS anunciou hoje que vai distribuir 120 milhões 

de testes rápidos de coronavírus a países de renda 

média e baixa. O diretor-geral Tedros Adhanom

Ghebreyesus deu detalhes da ação global que reúne 

parceiros de peso como a Fundação Bill & Melinda 

Gates e os fabricantes Abbott e SD Biosensor (veja).

853 mi
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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

Sensações nas redes

Aglomerações em algumas cidades do país e 
os óbitos por Covid-19 elevam 'medo'

Brasil

Painéis
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*Dados do dia 27/09

Principais assuntos

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.
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óbitos (total)
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4.084.182

519.224

142.058

317

28 de setembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Caminho ainda longo

As eleições municipais de 2020 são as primeiras 

em que o Brasil registra uma maioria de 

candidatos negros. Conforme o TSE, dos 545.668 

candidatos registrados em todo o país, 49,9% se 

declararam negros e 47,8%, brancos – outros 

2,4% são amarelos, indígenas ou não declarados. 

Em 2016, a proporção era invertida: 52,4% de 

brancos e 46,6% de negros.

Os números podem ser vistos como um avanço, 

mas não suficientes para esconder parte das 

nossas desigualdades. Primeiro, ainda não 

espelham a distribuição populacional. Segundo o 

IBGE, 56,2% do país é negro e 42,7%, branco.

Outro dado relevante é que a participação dos 

negros só é maioria entre candidatos a vereador: 

50,9%, contra 46,8%. Já nas chapas majoritárias, 

o predomínio continua branco.

Entre os postulantes a prefeito, 63,3% se 

autodeclararam brancos e apenas 35%, negros. O 

percentual é bastante parecido nos candidatos a 

vice: 59,1% a 38,9%.

Entre os partidos, há enormes diferenças. As três 

legendas com maior representatividade de negros 

são de esquerda: Unidade Popular (69,9%), 

PCdoB (66,4%) e PSOL (60,4%). O PT tem 56%. 

Em contrapartida, o PSL tem 48,8% (53,5% de 

brancos). No MDB, os negros são 43,5% (54,6% 

de brancos). No PSDB, a diferença é ainda maior: 

42,2% e 55,4%. O Novo tem uma das maiores 

taxas de candidatos brancos: 80,8%.

Em 2018, embora 46,6% dos candidatos fossem 

negros, no total de eleitos esse percentual foi de 

apenas 27,9%. 

Prova de que só aumentar a quantidade de 

concorrentes negros não garante o necessário 

aumento da representatividade entre os eleitos.

Será preciso entrar em vigor já este ano a regra 

de distribuição proporcional de verbas e do 

horário eleitoral entre negros e brancos. 

A decisão será tomada pelo STF até sexta-feira e 

a votação está 3 a 0 a favor. Mas, para ter o efeito 

desejável, será preciso que, se aprovada, a regra 

seja cumprida pelos partidos.

Será?
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103 mil
publicações coletadas

Teto de gastos
Mudança deve ser debatida só em 2022, 

diz Rogério Marinho

Empréstimos às famílias
Alta em agosto é puxada por financiamento 

imobiliário, diz BC

Ação anticrise
Gasto público bate R$ 607 bi; rombo das 

contas se aproxima de R$ 900 bi

Desindustrialização
Como o processo ganhou impulso no Brasil

B3/câmbio
Ibovespa cai 2,41%; dólar vai a R$ 5,63

Economia

Governo anuncia Renda Cidadã, com 

recursos de precatórios e do Fundeb

Reforma tributária está viva, mas só será 

apresentada quando tiver votos, diz líder

Em novo recorde, eleições municipais têm 

mais de 545 mil candidatos

As causas das 331 candidaturas coletivas

Congresso: bancada de SC é a mais 

alinhada ao Planalto; CE, mais oposicionista

Senadores se mobilizam por voto aberto na 

eleição para sucessão de Alcolumbre

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

• Governo britânico começa a multar quem 

testar positivo e não se isolar

• Angela Merkel teme explosão de casos 

de Covid-19 na Alemanha

• Próxima cúpula de líderes do G-20, em 

novembro, será virtual

• Diretor do CDC afirma que EUA não 

estão 'nem perto do fim' do coronavírus

• Índia passa marca de 6 milhões de casos

• Holanda endurece as restrições em meio 

a aumento de casos

• EUA e Brasil querem barrar governo 

Nicolás Maduro na Opas

• Governo espanhol ameaça Madri com 

intervenção ante descontrole de casos

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Legislação
Aprovada extinção de regras que 

protegem manguezais e restingas

Segurança alimentar
FAO usa inteligência artificial

• Uber volta a operar em Londres

• Unicórnios brasileiros: quem são 

essas startups ‘raras'

• Prime Day: Amazon lança 'Black Friday' 

só para assinantes

• Consumo de alimentos, bebidas e 

produtos de higiene cresce menos

Bem-estar (em casa)

Idosos
O que eles podem ou não fazer nesta 

fase do isolamento social?

Pets: adoção on-line
Bichanos vítimas de maus-tratos são 

reabilitados e entregues em domicílio

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Estudo afirma que leite materno não 

transmite Covid-19

• Pesquisa: jovens escondem dos chefes 

que sofrem com ansiedade ou depressão

• Para 340 mil idosos paulistanos, a 

reabertura das escolas pode aumentar o 

risco de contrair a Covid-19

• O risco de festas familiares para a 

transmissão da Covid-19

• Crianças têm chances 44% menores de 

contrair Covid-19 em comparação a 

adultos, mostra análise

Desemprego na América Latina
Banco Mundial diz que 25 milhões perderam o trabalho.

Marcelo Tokarski
Sócio-diretor da FSB Pesquisa

Wuhan renasce
Não há novos casos desde 

maio, e o comércio de rua 

voltou ao normal.
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