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Dados da OMS

OMS não vê eficácia 

em Remdesivir
Estudo da OMS, realizado em 30 países, 
aponta que o Remdesivir tem pouco efeito na 
recuperação de pacientes com Covid-19. A 
pesquisa também considera que a 
hidroxicloroquina é ineficaz contra a doença. 
A OMS avaliará outros medicamentos 
antivirais, dentro do 'teste Solidariedade'.
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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

Trabalho 1
Desemprego na pandemia bate recorde e 

atinge mais de 14 milhões, indica IBGE

Trabalho 2
Salta o número de freelancers, diz pesquisa

Energia
ONS vê demanda saltar 4,7% com 

reabertura em outubro

Conjuntura
'A solvência do governo está em risco', diz 

ex-presidente do BC Affonso Celso Pastore

EUA
Déficit fiscal por pandemia supera US$ 3 tri

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,75%; dólar vai a R$ 5,64
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Sensações nas redes

As restrições impostas pela pandemia 
elevam 'desânimo'
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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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Acesse o dashboard interativo

Onda menos letal?

Fernando Canzian, da Folha de S.Paulo, 

fez um levantamento interessante sobre o 

já conhecido certo descolamento entre as 
curvas de casos e mortes na 'segunda 

onda' europeia de contaminação pelo 
SARS-CoV-2 (leia).

E esse descolamento é mais pronunciado 
nas regiões mais duramente atingidas na 

primeira onda da Covid-19. E quais seriam 
as explicações?

Há várias hipóteses. Uma é a possibilidade 
de a população mais fragilizada ter sido 

mais vitimada na primeira onda. Outra é a 
possibilidade de o vírus sofrer uma mutação 

adaptativa que o torna menos letal, 

preservando o hospedeiro sem o qual o 
vírus não consegue se reproduzir.

Outra ainda é a hipótese de cargas virais 

menores, atenuadas por exemplo pelo uso 

de máscaras, produzirem alguma 
imunidade.

O certo é que a ciência está aprendendo a 

pilotar o avião em pleno voo, algo aliás 

absolutamente razoável no caso de um 
vírus novo. Nem seria justo esperar algo 

diferente.

Resta torcer para que o conhecimento 

avance numa velocidade superior ao 
estrago provocado pelo novo coronavírus.

Medida desmedida

O Congresso mantém acesa a 

possibilidade de se encontrar brecha à 

reeleição dos presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. O perfil 

equilibrado e de diálogo de Rodrigo Maia e 
do senador Davi Alcolumbre insufla apoio à 

inovação política para encetar essa 

medida… casuística.

Casuística porque diz o artigo 57 da 
Constituição Federal: "Cada uma das 

Casas reunir-se-á em sessões 

preparatórias, a partir de 1 fevereiro, no 
primeiro ano da legislatura, para a posse 

de seus membros e eleição das 
respectivas Mesas, para mandato de dois 

anos, vedada a recondução para o mesmo 

cargo na eleição imediatamente 
subsequente”. A legislatura tem quatro 

anos. Quem foi eleito em 2019 não poderá 
ser reeleito em 2021.

Está escrito. Se não concordam, mudem o 
texto. Interpretação não vale, afinal não se 

lê nada em aramaico na Carta.
São as qualidades de Maia e Alcolumbre 

as razões desse desejo nutrido por muitos 

deputados e senadores de mantê-los no 
poder.

Mas é bom recordar que, há poucos anos, 

o deputado Eduardo Cunha comandou a 

Câmara dos Deputados. Sua voz tornou-se 
incontestável junto aos pares durante 

alguns meses. Arrebatou o poder e se 
projetou mais que a então presidente da 

República, Dilma Rousseff. 

A recondução de um personagem com os 

'talentos' de Cunha… Freios são 
essenciais para evitar dor de cabeça futura. 

Certos demônios são melhores quando 

presos.

Sustentável

BC 'verde'
Riscos climáticos têm que ser levados 

em conta nas decisões, diz diretora

Mais pandemias?
Desmatamento da Amazônia pode 

desencadear nova onda de doenças
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• Ambev confirma 1ª encomenda de 

caminhões elétricos para Volkswagen

• Raízen inaugura maior usina de biogás 

a partir de derivados de cana do mundo

• Olympikus: Iza assume direção criativa

• Zoom entra em eventos on-line pagos

• Uber avalia venda de transporte aéreo

• Bolsonaro repete Guedes e diz que Brasil 

está 'voltando em V' da crise

• CGU diz que vai voltar a divulgar 

supersalários de ministros

• Maia descarta aprovação da reforma 

administrativa ainda este ano

• Senadores querem livrar Chico Rodrigues 

de afastamento; Barroso pede que pleno 

do STF analise o caso do senador

• Heleno admite que Abin monitorou 'maus 

brasileiros' na Conferência do Clima

• Em evento do MST, Lula ataca governo

• Número de candidatos que contraíram 

Covid-19 sobe com campanhas nas ruas

• O que as redes sociais pretendem fazer 

contra as fake news na eleição

109 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (20), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater a 

vida dentro de casa na pandemia e os desafios 

habitacionais num país desigual como o Brasil. A 

live reunirá especialistas e gestores: Flavio 

Amary, secretário de Estado de Habitação de 

São Paulo; Celso Athayde, fundador da Central 

Única de Favelas e CEO da Favela Holding; 

Antonio Couto, diretor-presidente da Lello

Condomínios; e Cibelle Linero, Sócia Trabalhista 

do BMA Advogados. Para receber o link de 

acesso à live, inscreva-se aqui.

A nova relação 
com a moradia

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

• Prime Day tem vendas acima da Black 

Friday de 2019

• Pão de Açúcar e RaiaDrogasil lançam 

programa de pontos

• Pesquisa: consumidores optam por 

pequenos lojistas ou produtores locais

• Reino Unido pode ter testes de vacina em 

que voluntários são infectados

• Itália tem novo recorde de casos diários; 

Ministro diz que vacinação começa 

em janeiro de 2021

• Israel começará a retirar restrições

• Rastreamento obrigatório causa 

indignação em Portugal

• Férias de outono na Alemanha ameaçam 

disparada de casos de Covid-19

• México supera 85 mil mortes
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30.914
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427.526
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• Agência de remédios da UE prevê 

vacina apenas para 2021

• Pfizer: pedido de autorização para 

vacina nos EUA ocorrerá após eleição

• Rejeição à vacina chinesa é maior no 

Brasil que as de outros países

• Por que imunizar idosos é mais difícil?

• Vacina será obrigatória em São Paulo 

quando estiver disponível

Egito antigo
Exposição reabre com segurança

Viajando...
O que é mais seguro na pandemia?

Outro lado...
Para a farmacêutica Gilead, que produz o 

Remdesivir, os resultados são prematuros.

Por precaução...
Especialistas pedem que UE revise acordo 

de fornecimento do medicamento.
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