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Dados da OMS

40 milhões de casos
A universidade americana Johns 
Hopkins calcula que o mundo alcançou 
a marca de 40 milhões de casos de 
Covid-19. A contagem indica que os 
três países que concentram mais da 
metade do total de casos registrados 
são: EUA (8,1 milhões), Índia (7,5 
milhões) e Brasil (5,4 milhões).
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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

Brasil e EUA 1
Acordo pode evoluir para livre comércio, 

diz conselheiro da Casa Branca

Brasil e EUA 2
Banco americano anuncia quase US$ 1 bi 

em financiamentos no Brasil

PIB
Guedes e Campos Neto revisam 

expectativa para tombo menor este ano

Startups
Governo prepara envio ao Congresso de 

projeto de lei que cria marco legal

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,35%; dólar vai a R$ 5,60
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Sensações nas redes

Os avanços nos testes das vacinas contra a 
Covid-19 ressaltam 'alegria'
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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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19 de outubro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Não tem 'se' 

na política?

Na política, a exemplo do futebol e de 

quase tudo na vida, o 'se' não joga. Mas é 
legítimo especular com ele, especialmente 

para construir narrativas. Beneficiam-se 
disso especialmente aqueles cujos 

conselhos não foram seguidos.

Como ninguém jamais saberá o que teria 

acontecido se tivessem sido ouvidos, 
podem sempre pontificar a partir de uma 

posição inexpugnável. 'Se vocês tivessem 

feito o que eu mandei...'

O que teria acontecido na Bolívia se Evo 
Morales tivesse aceitado a derrota no 

plebiscito e desistido de mais uma 

reeleição? Muito provavelmente o partido 
dele teria vencido, como se comprovou 

ontem. Sem que a coisa tivesse 
descambado, como descambou, depois da 

eleição anulada.

Mas, e se não, e se a eleição de qualquer 

um do MAS naquela época tivesse 
resultado na mesma barafunda? Nas 

mesmas acusações de fraude? Quem 

pode garantir que não teria acontecido 
exatamente o que aconteceu?

O fato é que a oposição a Evo precisou 

agora ir para um processo eleitoral depois 

de ser governo na prática, com as delícias 
e principalmente as dores que tal fato 

acarreta. Não se deve desprezar esse 
fator nas causas da sua derrota.

Fica a dica.

O papel da utopia

Lendo sobre a passagem de Geoff Mulgan, 

professor na University College London, no 

KES Global Exchange, estranhei a crítica 
que fez à ativista sueca Greta Thunberg. 

Como assim? Uma geração que luta pelo 
que acredita! Mas aí entendi quando ele 

comenta que é também uma geração 

pessimista.

Professor de inovação, Mulgan é defensor 
da criatividade como fator determinante 

para a condução de mudanças. Em meio a 

tantas incertezas, talvez seja inevitável ser 
pessimista. Será? Trazendo para o mundo 

da comunicação, precisamos deixar o 
pessimismo de lado ao planejar e dar 

vazão à imaginação. As possibilidades se 

multiplicam cada vez que desafiamos a 
lógica da fórmula: produção de release + 

follow up = publicação no veículo 
desejado.

A ressignificação passa justamente por 
essa capacidade em sermos criativos, em 

irmos além, em oferecermos possibilidades 
diante das incertezas. Com imaginação, 

podemos pensar o futuro do negócio com 

conexões e resultados segmentados, 
qualificados, contribuindo com soluções 

para o core business.

Mas, para ser criativo e contribuir dessa 

forma é preciso ter e manter um bom 
repertório. A literatura é um caminho para 

isso e, foi com uma frase do escritor Oscar 
Wilde, que Mulgan finalizou a provocação: 

'o mapa-múndi que não inclui a utopia 

sequer vale ser observado'.

Sustentável

Ituna-Itatá
Fogo, grileiros e gado ameaçam terra 

indígena mais desmatada da Amazônia

Biodiversidade
UE está aquém de metas para proteger 

a natureza, diz agência ambiental
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• Amazon tenta atrair investidores 

brasileiros para fundo de sustentabilidade

• Alibaba investe US$ 3,6 bi para controlar 

supermercadista em disputa contra a JD

• Países ricos querem regular big techs

•MRV terá marca para classe média e 

quer ser a 'Natura' da habitação

• CEO da Netflix quer voltar ao escritório

• Bolsonaro reafirma ser impossível manter 

auxílio emergencial por 'muito tempo'

•Maia não quer prorrogar calamidade e diz 

que soluções devem ser dentro do teto

• Chico Rodrigues deixa Conselho de 

Ética; senador diz que dinheiro escondido 

na cueca era para pagar funcionários

• Auditores questionam nomeação 

antecipada de Jorge Oliveira ao TCU

• Após críticas, presidente da OAB diz que 

exame existe para proteção do cidadão

• Comissão do Senado aprova indicações 

de Bolsonaro para diretoria da ANPD

• União reduziu gasto com segurança em 

3,8% em 2019

102 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Amanhã (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

Rafaela Britto
Gerente de atendimento na

FSB Comunicação

• TikTok impulsiona as vendas de 

brinquedos nos Estados Unidos

• Com US$ 5,3 mi, startup de e-commerce

foca na América Latina para crescer

• Backer relança cerveja meses 

após intoxicação de clientes

• OMS: Europa e América do Norte 

deveriam seguir exemplo da Ásia

• Itália: prazos contraditórios sobre vacina

• Irã: o país que já está na 3ª onda

• China: PIB cresce no 3T

• Trump chama Fauci de 'desastre'

• Festas clandestinas de brasileiros nos 

EUA reúnem multidões e ignoram crise

5.250.727

15.383

4.681.659

414.892

154.176

271

• Bolsonaro: 'Vacina não será obrigatória 

e ponto final'

• Sputnik V espera autorização para 

ser produzida no Brasil em dezembro

• SP espera entregar dossiê para 

registro de vacina ainda neste ano

• Fiocruz inicia pesquisa com vacina 

da tuberculose para combater Covid-19

• Sem quarentenas: companhias aéreas 

trabalham em testes com OMS

• Estudo diz que pacientes hospitalizados 

podem ter sintomas por meses

• UTIs sem ar condicionado poderiam 

proteger médicos, diz pesquisa

Alimentação
Mitos e verdades sobre efeitos da comida

Risco baixo
Cuidados ainda são necessários ao ar livre

Europa alerta
Comissão Europeia lança sistema 

para rastrear casos de Covid-19. 

Aplicativos da Itália, Alemanha e 

Irlanda integram a estratégia.

Perigo nos EUA
Especialista chama a atenção para 

'período sombrio' de contágio nas 

próximas 6 a 12 semanas por causa 

de datas festivas no país.
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