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Contágio desacelera 

no Brasil
Estudo do Imperial College London
aponta que a taxa de transmissão do 
coronavírus no Brasil se manteve 
abaixo de 1 pela 3ª semana seguida. 
O índice de 0,93 indica desaceleração 
no contágio e reforça tendência de 
estabilização da pandemia.
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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

Conjuntura
FMI revisa estimativas e vê tombo menor 

da economia do mundo e do Brasil

Pix
BC registra 30 milhões de chaves

Comércio Exterior
Brasil, EUA e Japão pressionam a China

Energia
Geração solar vai tirar liderança global do 

carvão nesta década, diz AIE

BNDES
Suspensão de pagamento de dívidas será 

mantida para setores específicos

Micro e pequenas
Sebrae diz que situação é crítica e sugere 

Refis do Simples Nacional

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,05%; dólar vai a R$ 5,57

• Bolsonaro faz visita a Luiz Fux no STF

• STF: pleno analisará caso André do Rap

•Maia: incluir atuais servidores pode

impedir avanço de reforma administrativa

• Presidente da comissão da reforma 

tributária quer votar proposta

• Deputados pedem reabertura de 

comissão da PEC da 2ª instância

• Governo quer cancelar recesso legislativo 

para votar programa social

•MP denuncia Paulinho da Força

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas elevam 'medo' de contaminação 
após registros de aglomerações

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde
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*Dados do dia 12/10
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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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

5.113.628

10.220

4.526.975

435.655

150.998
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13 de outubro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Margem de

erro de 36%

O FMI deu uma ajustada na sua 

previsão de junho para a contração da 

economia mundial. 5,2% para 4,5%. 

0,7 pontos percentuais. Um ajuste de 

13,5% na taxa anterior. Significativo, 

mas não um portento.

Já no caso da economia brasileira a 

coisa foi bem além. O FMI atenuou a 

previsão de recessão de 9,1% para 

5,8%. Uma diferença de 3,3 pontos 

percentuais. Uma variação de 36,3% 

(leia).

Bem, o FMI que se explique. Aliás, 

vamos combinar: fazer previsão em 

meados de outubro para qualquer taxa 

do ano corrente, para qual vai ser o 

resultado final em dezembro, não 

chega a ser algo muito heroico.

O fato é que a economia brasileira 

desandou bem menos que o previsto. 

Graças principalmente ao auxílio 

emergencial, entre outras medidas 

adotadas pelo governo e pelo 

Congresso Nacional.

A dúvida agora é sobre 2021. No 

momento, todas as previsões são de 

que a retomada vai acontecer, já está 

em algum grau acontecendo, mas não 

será suficiente nem para compensar o 

recuo deste ano.

Talvez o país devesse estar dando 

prioridade para essa discussão. Mas aí 

já não seria, felizmente, o Brasil de 

2020.

Infodemia no pico

O jornalismo nunca foi tão falso e 

distorcido. Na melhor das hipóteses, 

nunca foi tão distorcido. Nas redes 

sociais. Mais especificamente, no 

Facebook. A origem dessa afirmação 

está baseada em dados do projeto 

Digital New Deal do German Marshall 

Fund dos Estados Unidos, publicado 

ontem, 12 de outubro. Hoje as pessoas 

estão se engajando mais no Facebook 

com veículos de notícias que publicam 

desinformação do que antes da eleição 

de Trump, em 2016. No total, curtidas, 

comentários e compartilhamentos de 

artigos de veículos de notícias que 

publicam fake news (informação 

inventada) e conteúdo enganoso (onde 

ele é distorcido) praticamente triplicaram 

do terceiro trimestre de 2016 para o 

3º trimestre de 2020.

Isso mesmo. Ainda que tenhamos vivido 

todo o episódio da eleição de Trump (o 

2016), o Brexit e as eleições de 2018 no 

Brasil. Ainda que estejamos vivendo um 

ciclo trágico pandêmico histórico. 

Mesmo que as plataformas tenham 

anunciado, desde então, medidas para 

combater essa tendência com uso de 

inteligência artificial e curadoria humana. 

E, ainda que muitas páginas tenham 

sido banidas do Facebook, a 

desinformação alcança, neste momento, 

um dos seus piores números. E o mais 

estarrecedor é que, segundo a pesquisa, 

apenas dez sites enganosos são 

responsáveis por 62% das interações. 

Ou cerca de dois terços de tudo. Entre 

eles estão o Palmer Report e o The 

Federalist, de acordo com a pesquisa.

Não são 10 milhões de sites. São 10. 

Fica a questão: porque o Facebook não 

consegue olhar isso? E tem mais. 

Durante o pico da pandemia, as 

interações com artigos de todos os sites 

de notícias - incluindo os que atendem 

aos padrões jornalísticos adotados na 

pesquisa - aumentaram muito, como já 

vimos em várias pesquisas (segundo a 

Kantar Ibope Midia mais de 50% na TV 

por assinatura e 22% na aberta). Mas, 

enquanto as interações com artigos de 

sites enganosos continuam em alta (no 

3º trimestre de 2020), nos veículos 

jornalísticos de credibilidade elas caíram 

e voltaram a seus níveis pré-

pandêmicos.

É infodemia. Grave. E não tem, pelo que 

se vê, nenhuma 'vacina' na fase 3.

Sustentável

Salles
Ministro defende 'boi bombeiro'

Banco Mundial
Mais investimento ambiental
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37.704.153

1.079.029

• Rede D'Or pretende crescer leitos em 

80% em até 5 anos após IPO

•Mercado Pago estreia na área de seguros

• Disney quer acelerar crescimento do 

streaming com reestruturação

• Livelo aposta em lojas físicas

• China pretende dar a alunos vacinas 

que ainda estão sendo testadas

• Espanha: médicos iniciam greve e 

governo avalia novas restrições

• França tem ocupação maior de UTIs

• Itália proíbe festas e restringe bares

• Japão: pandemia aumenta suicídios

• UE estabelece regras para viagens

• J&J suspende testes da vacina

• Facebook vai proibir anúncios que 

desencorajem uso de vacina

• Desigualdade entre ricos e pobres ajuda

a explicar alta de casos em Manaus (AM)

• Agências da ONU querem ação para 

evitar que 132 milhões passem fome

• Anticorpos do resfriado comum oferecem 

pouca defesa contra o coronavírus

• Robôs de ultravioleta contra a Covid-19

•Modelos do iPhone 12 são anunciados

• Amazon Prime Day será termômetro 

para vendas de fim de ano no Brasil

• Com venda on-line, Cacau Show avança

• Atacadão lança e-commerce
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Rizzo Miranda
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Exercício físico
Cuidados para não exagerar no treino

Esgotamento emocional
Conheça sintomas e como evitar síndrome

Novas reinfecções são documentadas
EUA e Holanda registram casos de reinfecção por Covid-19. Pesquisadores 

alertam para sintomas mais graves. Imunização é colocada em perspectiva.
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