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Dados da OMS

Vacina tem de ser para 

todos, reforça OMS
A Organização Mundial da Saúde fez um alerta 
hoje: o excesso de demanda e competição pelo 
fornecimento de vacinas já cria 'nacionalismos' em 
torno delas e há sérios riscos de aumento de 
preços (leia) (leia) (leia). A entidade afirma ser 
urgente levantar US$ 31,3 bi para a formação de 
uma aliança internacional capaz de garantir uma 
vacina da Covid-19 para todos (assista).

931 mi
perfis potencialmente

impactados

* 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

Serviços
Serviços crescem em junho, diz IBGE (leia)

eSocial Doméstico
Lançado app para dispositivos móveis (leia)

Imposto de Renda
Descontar gastos com educação favorece 

mais ricos, sugere estudo (leia)

Conjuntura
Senado negocia combinar Pacto Federativo 

e PEC Emergencial em texto único (leia)

Privatizações
Eletrobras vê menor resistência de 

senadores a projeto de privatização (leia)

Infraestrutura
Governo vai liberar R$ 5 bi neste ano (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,62%; dólar a R$ 5,36 (leia)

• Bolsonaro diz que mortes por Covid-19 

seriam evitadas com cloroquina (leia)

• Maia diz que tentará convencer Bolsonaro 

a mandar reforma administrativa (leia)

• TSE aprova resoluções com novas datas 

para o processo eleitoral (leia)

• Bolsonaro é presidente que mais sofreu 

derrotas em votação de vetos (leia)

• Maioria do STF vota para limitar atuação 

da Abin (leia)

• Governo mantém Pró-Brasil, mas freia 

eixo que prevê obras públicas (leia)

• Brasil ocupa 4ª posição no primeiro índice 

iberoamericano sobre Govtec (leia)

• Força-tarefa da Lava Jato expressa apoio 

a Deltan Dallagnol (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas sobre a China e a imagem do 
Brasil no exterior elevam ‘medo’

Brasil

Painéis

Casos por estados
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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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

3.224.876

60.091

2.356.640

762.773

105.463

1.262
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Acesse o dashboard interativo

Mortes em NYC

Gente boa do ramo da epidemiologia 

defende uma tese: o excesso de mortes, 

na comparação com períodos 
semelhantes antes da pandemia causada 

pelo SARS-CoV-2, é um parâmetro válido 
para medir o impacto real da Covid-19 no 

número de óbitos.

Porque o dado pega não só os que 

faleceram por causa do novo coronavírus, 
mas também quem perdeu a vida por 

culpa de um sistema de saúde 

sobrecarregado. Pega também gente cuja 
morte teria sido evitada se procurasse um 

serviço de saúde. E não procurou de 
medo de pegar a Covid-19.

Sobre isso, a publicação oficial da 
Associação Médica Americana (JAMA) 

publicou uma interessante comparação 
entre o excesso de mortes em Nova York 

durante a Gripe Espanhola em 1918 e o 

mesmo parâmetro agora na pandemia da 
Covid-19. Vale a pena dar uma olhada 

(leia).

Como era esperado, o debate sobre a 

Covid-19 nos diversos países, aqui 
inclusive, vem sendo capturado pela 

polarização política, em escala nacional e 
global. Mas se você quiser entender 

mesmo o que se passa, um bom caminho 

é tentar olhar os números da pandemia.

Aula presencial, 

eis a questão

A pandemia impõe, além do sentimento 

de luto pelas mortes e das nefastas 

consequências sociais e econômicas, 

uma rotina que sobrecarrega pais e 

mães de crianças em idade escolar. 

Aulas virtuais e tarefas de casa 

tornaram-se fatores de estresse.

O apelo da volta presencial às aulas é 

inegável: alunos felizes por conviver 

novamente com os coleguinhas, pais 

liberados do papel de professor, ano 

letivo menos desigual para a expressiva 

parcela de estudantes sem acesso aos 

meios digitais. Alívio geral?

Números da Universidade Vanderbilt, 

que coordena estudo com kits caseiros 

de testes nos EUA, mostram que, duas 

semanas após o retorno das aulas 

presenciais em 13 mil distritos 

escolares, 97 mil crianças foram 

infectadas.

Reportagem do Estadão, na última 

terça-feira, aponta que, no Brasil, o 

Amazonas retomou as aulas na capital. 

São Paulo e Distrito Federal marcaram 

data. Alguns estados avaliam retorno 

parcial.

Muitos estão decididos a manter os 

filhos em casa. Não querem expor suas 

crianças, nem correr o risco de que se 

transformem em vetores de difusão do 

vírus. 

As lacunas de aprendizado podem ser 

recuperadas.

O saudoso Gonzaguinha já dizia o que é 

o mais importante: “Eu fico com a 

pureza da resposta das crianças: é a 

vida, é bonita e é bonita”.

Sustentável

Aquecimento global
Últimos 10 anos foram os mais quentes da 

história, diz relatório (leia)

Pantanal
Fumaça encobre Mato Grosso (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

20.439.814

744.385

Hora de esporte
As crianças retornam às atividades (leia)

Organização e equilíbrio
O mix do estudante na pandemia (leia)

• Investimentos em startups atingem US$ 1 

bi no ano, queda de 50% (leia)

• Criada na crise, startup que indica filmes 

na Netflix tem 100 mil usuários (leia)

• Azul: prejuízo de R$ 2,9 bi no 2T (leia)

• Disney+ confirma lançamento no Brasil 

em novembro com Marvel (leia)

• Após alta no número de casos, Itália fará 

testes em quem voltar do exterior (leia)

• Argentina e México vão fabricar vacina de 

Oxford para América Latina (leia)

• China diz ter detectado coronavírus em 

frango do Brasil (leia) (leia) (leia)

• Soros produzidos por cavalos têm 

anticorpos potentes para Covid-19 (leia)

• OMS reitera que não há evidências de 

contaminação por comida (leia)

• ANS decide que convênios têm 

de cobrir teste sorológico (leia)

• Pesquisadores da UFRJ descobrem 

novo teste mais rápido e barato (leia)

• Ministério investiu R$ 70 milhões em 

saúde indígena contra Covid-19 (leia)

• Maioria dos infectados teve sintomas e 

mudanças no olfato ou paladar, sugere 

estudo da UFPel (leia)

Na próxima quarta-feira (19), às 18h, a 
Bússola, em parceria com o CEBRI 

(Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais) e a Exame, promove um 
webinar sobre a eleição para presidente 
nos EUA - que ocorre em novembro - e 
os impactos para o Brasil. Participarão 

do evento o sociólogo Demétrio Magnoli, 
o ex-embaixador Sérgio Amaral e o 

cientista político Hussein Kalout. 
Inscreva-se

Eleição nos EUA

• Marcas mais desejadas na pandemia (leia)

• Setor supermercadista registra melhor 

resultado semestral em 8 anos (leia)

• OLX Pay vai incentivar venda de produtos 

usados na internet, diz CEO (leia)

Força-tarefa
EUA recrutam cientistas (leia).

226 mil
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Paulo Rossi
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FSB Comunicação no DF
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Jornalista, analista político da FSBe 
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Brasil cauteloso
Vacina russa ainda é incipiente e compra dependerá 

de muita negociação, diz ministro Pazuello (leia).
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