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Dados da OMS

OMS: esperança de 

vacina no fim do ano
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, afirma que uma vacina contra a 
Covid-19 pode estar pronta até o fim de 2020. 
Segundo ele, há esperanças. A organização 
pediu hoje, mais uma vez, comprometimento de 
líderes mundiais para a distribuição igualitária. 
Há 42 vacinas em desenvolvimento.
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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

Faturamento da indústria
Alta de 37,8% entre maio e agosto, diz CNI

Poupança
Captação é recorde para setembro

Custo de vida
Cesta básica sobe em 17 capitais

Setor aéreo
Companhias alertam para mais falências 

após fim de pacotes de socorro

Previdência
STF forma maioria contra prazo de 10 anos 

para revisão de benefício do INSS

Comércio exterior
OMC revisa previsão e vê queda de 9,2% 

no comércio global de bens em 2020

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,49%; dólar vai a R$ 5,595

• Bittar diz que proposta do Renda Cidadã 

ficará pronta na próxima semana

• Sabatina de Kassio Nunes será dia 21; 

'Acusaram o cara de tudo', diz Bolsonaro

• Oposição obstrui votação na Câmara 

para defender auxílio de R$ 600

• Deve cair veto à desoneração da folha, 

diz líder do governo no Congresso

• Sem acordo, instalação da CMO é 

cancelada e não tem nova data

• Alcolumbre decreta duas semanas de 

recesso informal no Senado em outubro

• Eleições 2020: perfil indica homem, 

negro, casado, 46 anos e ensino médio

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Debates analisam declarações recentes do 
presidente Donald Trump. 'Medo' avança.

Brasil

Painéis

Casos por estados
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Ministério da Saúde
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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.
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óbitos (total)
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Acesse o dashboard interativo

Boa ideia

A boa ideia vem de São Paulo. Tratar 

2020 e 2021 como um único ciclo de 

ensino. Os alunos que apresentassem 

o mínimo de desempenho este ano 

seriam depois avaliados pelo que 

fizeram nos dois anos, tomados 

conjuntamente (leia).

Vamos ver como funciona na prática, e 

é possível que haja outras ideias, até 

melhores. O fato, irrecusável, é que é 

preciso dar um jeito de fazer os 

estudantes retomarem as atividades 

motivados e equipados material e 

intelectualmente para recuperar o 

tempo perdido.

Ou seja, as soluções para o drama da 

(falta da) educação na pandemia não 

podem ser apenas burocrático-

administrativas, planilhescas. 

O problema principal a resolver não é o 

dos administradores da educação. É o 

dos estudantes e de suas famílias.

O Brasil não é propriamente um 

exemplo de qualidade na educação. 

Cenário agravado pela pandemia da 

Covid-19 e a paradeira trazida. 

O foco agora precisa ser como evitar a 

produção de uma geração de 

estudantes ainda mais desaparelhados 

para progredir e fazer o país progredir.

TSE e redes sociais: 

hora de virar o jogo 

contra as fake news

O processo eleitoral municipal deste ano 

será educativo em vários aspectos. E 

talvez o Brasil tenha a chance preciosa 

de, finalmente, achar um caminho para 

travar uma batalha de maior sucesso 

contra as fake news e todo o processo 

de desinformação que temos vivido nos 

últimos anos.

Eu uso uma metáfora para explicar a 

clientes como funciona a gestão de uma 

crise de reputação: o cenário é como o 

jogo Brasil e Alemanha na Copa de 

2014. Mineirão lotado. 7x1 para 

alemães. Todo esforço de reconstrução 

de informação se dá na tentativa de 

diminuir os danos. Ir para um 7x3 ou 

7x4. Quem sabe 7x5?

Essa metáfora também serve para que a 

gente observe como este laboratório de 

comunicação digital que teremos em 

novembro vai acontecer: o TSE firmou 

parcerias importantes com as 

plataformas sociais. A principal delas é 

com Whatsapp, talvez o maior vilão de 

escoamento dessa lama falsa de 

informações diárias.

Mas, pela primeira vez no mundo, a 

plataforma (cujo dono é o Facebook, 

como sabem) vai permitir que o TSE 

tenha um chatbot dentro do aplicativo 

que vai ajudar em todo o ciclo: desde 

envio de informações sobre 

procedimentos sanitários na votação até 

o efetivo combate às fake news ao 

apontar o que estará circulando de 

conteúdo falso nas redes. E mais: a 

criação de um formulário que permitirá 

que se denunciem contas suspeitas de 

fazer disparos em massa.

E fica aqui um elogio ao TSE que, nos 

últimos anos, sempre foi acusado de ser 

lento nesse processo digital. Nós 

sabemos que o jogo não vai virar para 

7x8. Mas a gente sabe que não dá mais 

para passar uma vergonha do tamanho 

de um 7x1. Alea jacta est!

Sustentável

Descarte de resíduos
Virada Sustentável promove intervenções

Recifes de corais
Estudo mostra que aquecimento dos 

oceanos pode mudar ecossistema

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

35.347.404

1.039.406

•Magalu é alvo de ação da Defensoria 

Pública da União por trainee para negros

• Danone vende participação na Yakult

• Delivery Center recebe aporte de mais de 

R$ 30 milhões

• H&M é multada em US$ 41 milhões

• Trump já 'não apresenta qualquer 

sintoma', diz médico

• Reino Unido raciona remdesivir em meio 

a alta de hospitalizações

• Teste indiano pode baratear detecção

• Itália: 'porte' de máscaras obrigatório

• Espanha: restrições de mobilidade

• Países Baixos: contágio aumenta 

40% em uma semana

• UE analisa vacina contra Covid-19 da 

Pfizer-BioNTech em tempo real

• GSK ampliará teste de tratamento de 

anticorpos após autorização

• Vacina da Rússia ainda não iniciou 

testes clínicos no Brasil, diz Anvisa

• Após meses de contágio, pacientes 

continuam com sintomas

• O efeito rebanho e a nova alta da 

Covid-19 em Manaus

• Butantan faz 500 testagens por dia

• Perda de olfato por Covid-19 tem 

diferença do resfriado comum

• Vendas no varejo para o Dia das 

Crianças devem encolher 4,8%

• Procon encontra diferença de até 

190% em preço de brinquedo

• Lojas brasileiras poderão listar produtos 

gratuitamente no Google Shopping

88 mil
publicações coletadas

União Europeia
Candidata alemã passa por revisão.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação

Home office
Cinco modelos de 'escritório do futuro'

Xô impaciência!
Conselhos para recuperar a calma

Uso global
China debate com OMS expandir uso de 

suas vacinas e quer disponibilizá-las ao mundo.
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