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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 no transporte público ressaltam 
cuidados e riscos, acentuando 'medo'
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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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4.599.446

417.480
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Acesse o dashboard interativo

Limites da 

politicagem

E mais esta. Agora corre-se o risco de 

abrir-se um período de disputa entre entes 
federados sobre qual vacina vai ter dinheiro 

e qual não vai (leia). Há um único critério 
razoável: a primeira vacina que se mostrar 

eficaz e disponível deverá ser colocada à 

disposição do público.

Mas no Brasil é tudo mais complicado.

Especialmente num período em que todo e 

qualquer assunto é capturado pela disputa 
político-eleitoral. Seria ingenuidade 

imaginar que um tema tão delicado 
pudesse escapar da natural polarização. 

Mas seria também desejável que os 

políticos procurassem ao menos disfarçar.

O tema da vacina é complexo. Não se sabe 
ainda com certeza qual a efetividade de 

cada uma das inúmeras em 

desenvolvimento. Não se sabe ainda 
quantas estarão disponíveis, e quando. E a 

volta a alguma normalidade depende, 
infelizmente, de haver uma vacina eficaz.

O Brasil já paga alto preço pela 
descoordenação observada de março para 

cá no enfrentamento da pandemia. Os 
números estão aí. Será lamentável se o 

problema se repetir num ponto tão vital e 

estratégico quando a vacinação contra o 
SARS-CoV-2.
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116 mil
publicações coletadas

Além da vacina
Futuro da pandemia vai depender 

também da resposta imune natural.

Reforma tributária
Paulo Guedes diz que pode desistir de 

imposto sobre transações digitais

Crescimento
IBC-Br cresce 1,06% em agosto

Sistema financeiro
Lucro dos bancos cai 31,9% no 1º semestre

Conjuntura
BC reforça cenário tranquilo para a inflação

Gasolina
Petrobras reduz preço em 4%

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,19%; dólar vai a R$ 5,61

Economia

• Rejeição a Bolsonaro cai ao menor nível 

desde abril de 2019, diz pesquisa

• Barroso determina afastamento de Chico 

Rodrigues; Senador deixa vice-liderança

• STF decide manter decisão de Fux que 

determinou prisão de André do Rap

• STJ confirma soltura de presos que 

precisem apenas pagar fiança

• Eleições: número de candidatos negros 

supera o de brancos, segundo TSE

• TSE e CPI das fake news fazem parceria 

contra desinformação nas eleições

• Governo atinge meta de mil serviços 

digitalizados em quase dois anos

Poder + Política
Saúde_Ciência

Internacional
• OMS faz apelo para Europa aumentar 

controles contra a pandemia

• Reino Unido eleva nível de alerta e impõe 

mais restrições

• EUA: Kamala Harris suspende eventos 

após funcionária testar positivo

• Covid-19 faz aumentar insegurança 

alimentar na África do Sul

• Após 8 meses, Índia reabre cinemas sem 

estreias de Bollywood

• ONU pede relaxamento de sanções à 

Coreia do Norte devido ao coronavírus

• Cidade na China faz mais de 10 milhões 

de testes em 4 dias

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Florestas
10 milhões de hectares plantados em 2019

Incêndios no Pantanal
Maior número de focos em 22 anos

• BTG empresta R$ 9 milhões para 

microempreendedores, com juros 

revertidos para projetos sociais

• Por causa do home office, fofoca sai dos 

escritórios e vai para o Zoom

• Brasil é o país mais inovador da América 

Latina, indica estudo da Visa

• Supermercados: vendas em alta

•Magazine Luiza compra ComSchool

• Crocs voltaram a ser moda?

• Para evitar aglomeração, Walmart vai 

dividir Black Friday em 3 datas nos EUA

Bem-estar

Etiqueta
Dicas para e-mails profissionais

Antes da mesa
Saiba como higienizar comidas que não 

podem ser lavadas

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Estudos ligam tipo sanguíneo a risco de 

contrair Covid-19

• Cientistas de Oxford criam exame de 

antígeno de 5 minutos

• Covid-19 persistente se manifesta com 

sintomas de 4 síndromes diferentes

• Uma em cada quatro grávidas pode ter 

prolongamento da doença

• Sanofi registra resultados positivos em 

testes em animais para potencial vacina

• Cientistas descobrem maneira para 

prever e evitar reação grave da doença

• Fiocruz: casos de Covid-19 na Petrobras 

devem ser registrados como CAT

Há pelo menos 93 casos de 
reinfecção de Covid-19 em apuração 
no Brasil. O Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP 
investiga 40 casos suspeitos. No 
Ceará, 160 pacientes testam positivo 
pela 2ª vez, diz secretaria.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Cientistas afirmam...
Imunidade de rebanho é 'falácia'.

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/15/secretarios-estaduais-de-saude-pedem-que-governo-federal-compre-a-primeira-vacina-contra-covid-19-aprovada-pela-anvisa.ghtml
https://canaltech.com.br/saude/futuro-da-pandemia-vai-depender-tambem-da-resposta-imune-natural-alem-da-vacina-171909/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/10/15/talvez-eu-desista-diz-paulo-guedes-sobre-novo-imposto-digital
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/10/4882339-previa-do-pib-cresce-106--em-agosto-abaixo-das-expectativas.html
https://exame.com/negocios/com-pandemia-lucro-dos-bancos-cai-319-no-1o-semestre/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2702VC-OBRBS
https://exame.com/economia/petrobras-reduz-preco-da-gasolina-em-4-a-partir-de-sexta/
https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-fecha-em-leve-queda-acompanhando-exterior-mas-frigorificos-e-siderurgicas-limitam-perdas-dolar-sobe/
https://www.poder360.com.br/pesquisas/rejeicao-a-bolsonaro-cai-ao-menor-nivel-desde-abril-de-2019-diz-pesquisa/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/15/barroso-determina-afastamento-de-senador-chico-rodrigues-do-cargo-por-90-dias.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-10/chico-rodrigues-e-afastado-da-vice-lideranca-do-governo-no-senado
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/15/por-9-votos-a-1-stf-decide-manter-decisao-de-fux-que-determinou-prisao-de-andre-do-rap.ghtml
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/stj-confirma-soltura-de-presos-que-precisem-apenas-pagar-fianca-para-deixar-prisao.html
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/10/15/eleicoes-2020-numero-de-candidatos-negros-supera-o-de-brancos-segundo-tse
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/10/15/tse-e-cpi-das-fake-news-fazem-parceria-contra-desinformacao-nas-eleicoes.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-10/governo-atinge-meta-de-mil-servicos-digitalizados-em-quase-dois-anos
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2701LW-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2701FM-OBRWD
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/10/15/campanha-de-biden-suspende-viagens-de-kamala-apos-2-casos-de-covid-19-na-equipe
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-faz-aumentar-inseguran%C3%A7a-alimentar-na-%C3%A1frica-do-sul/a-55288043?maca=por-rss-br-africa-6151-rdf
https://exame.com/casual/apos-8-meses-india-reabre-cinemas-sem-estreias-de-bollywood/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN270294-OBRWD
https://exame.com/mundo/apos-13-casos-cidade-na-china-faz-mais-de-10-milhoes-de-testes-em-4-dias/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-10/florestas-plantadas-no-brasil-alcancam-10-milhoes-de-hectares-em-2019
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/10/15/pantanal-tem-maior-numero-de-focos-de-incendio-em-22-anos
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/10/15/btg-empresta-r-9-milhoes-para-microempreendedores-com-juros-revertidos-para-projetos-sociais.ghtml
https://exame.com/carreira/por-causa-do-home-office-fofoca-sai-dos-escritorios-e-vai-para-o-zoom/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2020/10/exclusivo-estudo-da-visa-aponta-brasil-como-pais-mais-inovador-da-america-latina.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27027Y-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2702ZU-OBRBS
https://neofeed.com.br/blog/home/os-crocs-voltaram-a-ser-moda-justin-bieber-diz-que-sim-e-wall-street-concorda/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/10/para-evitar-aglomeracao-walmart-vai-dividir-black-friday-em-tres-datas-nos-eua.shtml
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/10/12-dicas-de-etiqueta-para-voce-enviar-e-mails-profissionais.html
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/15/nem-todo-alimento-precisa-ser-lavado-para-eliminar-bacterias-veja-quais.htm
https://www.dw.com/pt-br/estudos-corroboram-correla%C3%A7%C3%A3o-entre-tipo-sangu%C3%ADneo-e-risco-de-covid-19/a-55288815
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2701QB-OBRWD
https://www.bbc.com/portuguese/topics/c340q430z4vt
https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2020/10/uma-em-cada-quatro-gestantes-com-covid-19-pode-ter-prolongamento-da-doenca
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2701S6-OBRWD
https://exame.com/ciencia/cientistas-descobrem-maneira-para-prever-e-evitar-reacao-grave-da-covid-19/
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/fiocruz-casos-de-covid-na-petrobras-devem-ser-registrados-como-cat/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/10/15/brasil-investiga-pelo-menos-possiveis-93-casos-de-reinfeccao-pela-covid-19
https://noticias.r7.com/saude/usp-investiga-40-possiveis-casos-de-reinfeccao-pelo-coronavirus-15102020
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/10/15/160-pacientes-testam-positivo-2-vezes-para-o-coronavirus-e-sao-monitorados-por-autoridades-de-saude-no-ceara.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/10/15/fauci-imunidade-rebanho.htm
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-15/a-imunidade-de-rebanho-e-uma-perigosa-falacia-sem-respaldo-cientifico.html

