22 de junho de 2020

Alerta de subnotificação
A Organização Mundial da Saúde
advertiu hoje para a importância da
testagem e disse que, provavelmente,
o Brasil tem mais casos de Covid-19 do
que os números indicam (leia) (leia). O
problema da subnotificação segue
sendo um drama no mundo, conforme
a entidade (leia) (leia) (assista).

Recorde

Mr. Bean em campanha

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus (foto),
disse que o avanço da doença em países populosos
provoca 'novo e sombrio recorde' (leia).

Uma lista de verificação essencial da Covid-19
virou campanha da OMS. Na animação está o
personagem Mr. Bean (leia) (leia) (assista).
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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.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder 360

Divergência
para sempre
Pesquisa do Instituto Paraná detectou 4%
dos entrevistados para os quais o novo
coronavírus simplesmente não existe, é
uma invenção.
Isso sem contar os 2,4% que responderam
“não sei” ou não quiseram opinar.

*Dados do dia 21/06

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.

Os 93,7% que responderam “sim” quando
questionados sobre a existência dos
SARS-CoV-2 oferecem, portanto, algum
conforto espiritual para os apologistas da
racionalidade.
Nem tudo está perdido.
Mas o público anda desconfiado, como
revelam as respostas quando o
entrevistador pergunta se os casos da
Covid-19 estão sub ou superestimados.
Dois terços (66,1%) dizem que os números
divulgados pelos governos não são
confiáveis.
E aí caímos na polarização. 35,6% acham
que os casos estão subestimados, e 35,7%
que estão superestimados.
Apostaria que os primeiros são os
influenciados pela blitz comunicacional em
que o governo Bolsonaro foi acusado de
tentar esconder os números reais.
E os segundos devem ser os convictos de
que os governadores anabolizam as
estatísticas. Uma divergência para sempre.
Essa nem o tempo vai dirimir.

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Comunicação

Economia
A comunicação
que acalenta
a alma
Quem é responsável por uma criança
e tentou ajudar no dever de casa, já
ouviu a frase: “Não foi assim que o
professor ensinou”.
Você pode ter o amor, mas ele tem a
credibilidade que faz com que o aluno
se sinta seguro com o que aprendeu.
É o que acontece por exemplo com
Fernando Simón, chefe do Centro de
Coordenação de Alertas e
Emergências Sanitárias do Ministério
da Saúde da Espanha.
Há cem dias, os espanhóis esperam a
hora de ele trazer informações sobre a
pandemia. Assim como acontece em
vários países com outros "Simóns".
Depois, podem até começar debates,
especialistas concordando, jornalistas
criticando - e vice-versa -, memes das
falas nas redes sociais, mas não tem
importância.
Ele é o personagem que acompanha
os espanhóis na difícil travessia da
pandemia. Junto com eles, ao lado
deles.
Esse é o alicerce de qualquer
comunicação.
O personagem que não
necessariamente tem todas as
respostas, mas que centraliza as
informações de uma forma segura,
com credibilidade e empatia.
Na hora de tantas incertezas, acalenta
a alma.

Pix
Novo sistema de pagamentos permitirá
saque em lojas, diz Campos Neto (leia)

Imposto de Renda
Receita abre amanhã consultas ao 2º lote
de restituições; o maior da história (leia)

Comércio exterior
Balança atinge marca de US$ 20 bi de
superávit na parcial do ano (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa cai 1,28%; dólar a R$ 5,27 (leia)

Poder + Política
• 'Não vai ser fácil fazer a economia pegar
no tranco', diz Bolsonaro (leia)

• Bolsonaro vai receber cotado para o MEC
e já fala em 'namoro' (leia)

• Maia diz que reforma tributária sobre
renda será por projeto de lei (leia)

• TSE propõe ao Congresso campanha
mais longa e 2º turno em dezembro (leia)

• Senado debate adiamento das eleições
municipais (leia e assista)

• Moraes vê 'real possibilidade' de atuação
de associação criminosa em atos (leia)

• Lei de fake news será 'tornozeleira
eletrônica' para milhões de pessoas, diz
diretor do WhatsApp (leia)

• Privatização de saneamento terá pouco
impacto na tarifa (leia)

Saúde_Ciência
• Células-tronco são usadas no combate
à Covid-19 (leia)

• Anticorpos em pacientes recuperados
da Covid-19 diminuem rapidamente,
diz pesquisa (leia)

• Vacas e cavalos viram fábricas de
anticorpos contra coronavírus (leia)

• Farmacêutica indiana lança genérico
de tratamento para Covid-19 (leia)

• Fundação Lemman planeja construir
fábrica para produção de vacinas (leia)

• Projeto ítalo-americano desenvolve
pulseira que detecta Covid-19 (leia)

• Planos de saúde registram menor uso
em 4 anos, com suspensão de
cirurgias e exames eletivos (leia)

Sustentável
Mudança climática
Calor bate recorde em cidade russa
conhecida pelo frio extremo (leia)

Bem-estar (em casa)
No limite

Florestas
ONU apoia ação para plantar 1 trilhão de
árvores no mundo (leia)

A tensão está alta: a pandemia
tem levado as pessoas à exaustão (leia)

Visagismo
O que a aparência diz sobre você (leia)

Varejo&Consumo
• Nestlé revisa marcas para eliminar
estereótipos raciais (leia)

Internacional

• Como os estados estão retomando as
atividades econômicas (leia)

• Trump suspende emissão de vistos
de trabalho para estrangeiros (leia)

• Lisboa impõe horário para comércio
e lei seca a partir de 20h (leia)

• 2ª onda de casos leva a Coreia do
Sul a adotar novas restrições (leia)

• Espanha decide sobre entrada de
turistas de fora da Europa (leia)

• Austrália enfrenta nova onda (leia)
• Nova York reabre comércio (leia)
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Corporativo
• Apps de supermercados ajudam
vítimas de violência doméstica (leia)

• BTG Pactual pode captar R$ 2,5 bi
em follow-on (leia)

• Vamos começar a acabar com a
redução de jornada, diz CEO da
Pernambucanas (leia)

