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Redes sociais

Sensações nas redes

As contaminações e os óbitos por Covid-19 
acentuam 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

tristeza

21%

saudade

15%

medo

17%

indignação

20%

*Dados do dia 21/10

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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

5.323.630

24.858

4.779.295

388.435

155.900

497
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Acesse o dashboard interativo

Imunidade paulistana

Os casos e óbitos por Covid-19 são 

declinantes na cidade de São Paulo faz 

algum tempo. O que, a crer nas palavras dos 
especialistas desde o início da pandemia, 

indica algum grau de imunidade coletiva, 
combinada com a eficiência das medidas de 

afastamento social.

Se houver outras hipóteses, que 

desabrochem.

Como as curvas são declinantes no conjunto 

do país, e não apenas na capital paulista, 
parece cada vez mais claro que boa parte da 

população brasileira já foi atacada pelo vírus 
e desenvolveu imunidade.

Mensurável em parte pelo achado de 
anticorpos sanguíneos específicos para o 

SARS-CoV-2, o novo coronavírus.

E tem ainda o pessoal que desenvolveu 

imunidade mas não apresenta os anticorpos 
ao exame.

Sobre anticorpos, uma nova pesquisa na 

cidade de São Paulo detectou a presença 

deles em um em cada quatro moradores da 
capital (leia). O que comprova a grande 

proporção de assintomáticos, ou com 
sintomas bem leves.

Seria bom se tivéssemos esses números em 
escala nacional. Seria útil para um debate 

mais racional sobre o tema.

41.104.946

1.128.325

123 mil
publicações coletadas

Conhecimento verdadeiro
OMS e Fundação Wikimedia expandem o acesso a 

informações confiáveis sobre Covid-19 na Wikipédia.

Empresas
Apenas uma em cada dez sobrevive por 

mais de dez anos, diz IBGE

Pix
BC fecha acordo com Previdência para 

usar sistema no recolhimento do FGTS

Auxílio emergencial
Benefício está contido em 2020 e não 

passará para 2021

Gestão da dívida
Dividendos de bancos públicos e 

devoluções do BNDES ajudarão

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,39%; dólar vai a R$ 5,59

Economia

• Bolsonaro pede que diplomatas levem 

verdade do Brasil ao exterior; presidente

ressalta que não aumentou impostos 

durante a pandemia e não aumentará

• Fux diz que atuação do STF na pandemia 

está na vanguarda mundial

• Guedes: período até a eleição não será 

perdido; agenda no Congresso anda

• Alcolumbre adia votação de autonomia do 

Banco Central

• Frente Parlamentar aciona STF para 

suspender reforma administrativa

• G-20 indica aumento de risco de 

corrupção com a pandemia

Poder + Política
Saúde_Ciência

Internacional
• Opas: América Latina não deve relaxar as 

medidas de contenção da Covid-19

• EUA registram maior número de novas 

mortes em mais de um mês

• França amplia toque de recolher para 46 

milhões de pessoas

• Itália bate novo recorde de casos em 24h

• Alemanha registra mais de 10 mil casos 

diários de Covid-19 pela primeira vez

• Farmacêutica indiana sofre ataque 

cibernético

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Incêndios
Ibama convoca agentes e suspende ações

União Europeia
Acordo com Mercosul pode falhar se não 

houver comprometimento com Amazônia

• Apple se mantém como marca mais 

valiosa do mundo; veja ranking

•WhatsApp anuncia mudanças para 

versão Business

• Carrefour reduz em 17% a tonelada de 

CO2 emitido na logística de transportes

• Granado enfrenta a segunda pandemia 

de sua história

• Os planos do Mercado Livre para ter a 

maior Black Friday de sua história

• Grendene lança e-commerce da Rider e 

aposta na economia circular

Bem-estar

Mais disposição
Benefícios de um bom café da manhã

Como ser mais feliz
10 práticas para inserir no dia a dia
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• 1 em cada 4 paulistanos adultos já foi 

infectado pelo coronavírus

• Vacina chinesa não transmite segurança 

'pela sua origem', diz Bolsonaro

• Imunizante de Oxford terá insumos da 

China, diz presidente da Anvisa

• Que vacinas estão à frente na corrida?

•Mundo se prepara para maior vacinação 

já vista em todos os tempos

•Moderna diz que concluiu inclusão de 

voluntários em testes de vacina

• Vacina da AstraZeneca segue instruções 

genéticas como esperado, diz estudo

• Encontro global da Unesco endossa 

prioridades de educação pós-pandemia

• OMS: risco de pegar Covid-19 em 

aviões é 'muito baixo', mas não zero

A União Europeia pede que a 
OMS adote medidas que 
aumentem a 'transparência 
sobre o cumprimento nacional' 
das Regulações 
Internacionais de Saúde, que 
exigem que os países-
membros compartilhem 
informações sobre 
emergências de saúde
rapidamente. O pedido vem 
depois de críticas à reação 
inicial da China à pandemia.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360
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