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Redes sociais

Sensações nas redes

Os riscos de novos períodos de distanciamento 
social dão ênfase ao '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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Três notícias

A boa notícia do dia foi a criação líquida de 

empregos em setembro, segundo o 

Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). É o melhor 

setembro da série histórica (leia). O saldo 
no ano ainda é negativo, mas a tendência 

de recuperar pelo menos em parte as 

perdas da pandemia parece real.

Uma má notícia do dia, pelo menos para 
quem curte o Carnaval de rua no Rio de 

Janeiro, é a decisão de não fazer a festa 

em 2021 (leia). Os responsáveis chegaram 
à conclusão de que sem a vacina não tem 

como. Quem é que fiscalizaria o 
distanciamento social no Carnaval?

Uma notícia preocupante, já de alguns 
dias, é a força da segunda onda de 

contágios pelo SARS-CoV-2 na Europa. 
Será o caso de torcer e rezar para que o 

fenômeno não replique por aqui. Se 

replicar, o efeito na economia será direto, 
ainda mais num ambiente de forte 

dispersão política.

Essas três notícias são quase uma síntese. 

A economia está retomando, mas não 
retomará completamente sem que a vida 

volte ao normal. E estamos longe disso. E 
qualquer tentativa de volta à normalidade 

depende em última instância da vacina. O 

resto é o resto.

44.351.506

1.171.255

82 mil
publicações coletadas

Efeito dominó
Reino Unido avalia alternativas de olho no que França e Alemanha fizeram. 

Congresso da Espanha aprova estado de emergência até 9 de maio.

Guedes
Ministro diz que Febraban é casa de 'lobby', 

descarta tributo digital e acena com 

redução de imposto de importação

Conjuntura
13º deve injetar R$ 208 bi na economia

Trabalho
313,6 mil vagas formais em setembro

Contas públicas
Governo analisará eventual mudança no 

projeto orçamentário, diz Tesouro

OCDE
Novos lockdowns vão trazer grande 

impacto para as economias no mundo

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,27%; dólar vai a R$ 5,76

Economia

• Bolsonaro volta a dizer que não existe 

corrupção no governo

• Decreto de UBSs pode ser reeditado; 

Guedes afirma que seria 'insanidade' 

pensar em privatizar o SUS

• Maia diz ter recebido ligação de Campos 

Neto; após críticas, diz confiar nele

• Governo quer revogar 1.220 atos 

normativos editados entre 1850 e 2018

• Estados e municípios podem perder até 

R$ 40 bilhões em recursos da educação

• TSE aprova pedidos de força federal nas 

eleições para quatro estados

Poder + PolíticaSaúde_Ciência

Internacional

• 'Minimizar Covid-19 por populismo é 

irresponsável', diz Angela Merkel

• Coronavírus leva sistema de saúde dos 

EUA ao limite

• Guterres critica sub-representação das 

mulheres nas estruturas de poder

• Região na América do Norte do tamanho 

do México não teve caso de coronavírus

• Índia atinge marcas de 8 milhões de 

casos e 120 mil mortes

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Manguezais e restingas
Rosa Weber suspende resolução do 

Conama que retirou proteção de biomas

La Niña
Evento se desenvolve no Oceano Pacífico

• Spotify tem 144 milhões de assinantes

• Amazon: bons resultados no 3T

• Google vai acelerar startups de gênero, 

jornalismo de dados e segurança pública

• Locaweb quer comprar empresa de 

pagamentos recorrentes

• Bradesco enxuga estrutura

• Via Varejo compra startup para ampliar 

base de vendedores no marketplace

• Carrefour deve ter 1ª loja autônoma

• BC lança Pix Cobrança: lojistas emitirão 

QR Code para pagamento em data futura

Bem-estar

Dia Nacional do Livro
Booktubers fazem leituras coletivas

Kombucha
Aprenda a fazer a bebida fermentada

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Brasil: vacina no 1º semestre de 2021, 

estima diretor-presidente da Anvisa; país 

pode encerrar 2020 com menos de 100 

mortes diárias por Covid-19

• Cientista destaca risco de coronavírus em 

alimentos importados

•Moderna espera divulgar dados sobre 

testes de vacina no mês que vem

• Vacina da AstraZeneca/Oxford só chega 

ao Brasil ano que vem

• Teste de vacina russa para Covid-19 

é interrompido por escassez de doses

• Pfizer deve submeter dados de estudo de 

vacina ao FDA até fim de novembro

• Financiamento, logística e aval da Anvisa 

são entraves para vacinação por estados

• Cientistas: protejam a natureza ou 

enfrentem pandemias mais graves

• Por que as escolas provavelmente não 

são focos de contágio

Cientistas alertam que uma variante do 
coronavírus, que surgiu na Espanha, 
em junho, se espalhou rapidamente por 
grande parte da Europa. Essa nova 
versão seria a responsável pela maioria 
dos novos casos de Covid-19 nesta 2ª 
onda de infecções.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360
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