7 de julho de 2020

Bolsonaro testa positivo
Falando a TVs hoje cedo (assista), o presidente
Jair Bolsonaro confirmou que está com Covid-19.
Segundo ele, sintomas leves começaram no
domingo (leia) (leia) (leia). Bolsonaro afirmou que
tomou hidroxicloroquina e que está se sentindo
bem (leia) (leia). O presidente teve contatos
recentes com outras pessoas (leia) (leia). Mídia
internacional repercutiu o tema (leia) (leia) (leia).

Pelo ar

OMS alerta viajantes

A OMS reconheceu hoje o
surgimento de 'evidências' sobre a
possibilidade de transmissão do
coronavírus pelo ar (leia) (leia).

Com a reabertura de muitos países, recomendação é
para que as pessoas não sejam pegas de surpresa por
epidemias locais e medidas de quarentena (leia).
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O contexto geral no Brasil e no muno reforça
nos debates o sentimento de 'tristeza'.
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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

Queijo suíço
As últimas horas não foram só de
boas notícias no front científico da
luta contra o SARS-CoV-2.
Cientistas agora suspeitam que o
vírus pode se propagar “pendurado”
em partículas suspensas no ar (leia).

*Dados do dia 06/07

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.

E em Israel constatou-se que alguns
recuperados da Covid-19
simplesmente não apresentam traço
de anticorpos para o novo
coronavírus (leia). Não é que
apresentem baixa quantidade de
anticorpos: a taxa é zero.
Tudo ainda precisa ser confirmado,
ou definitivamente afastado, mas
uma coisa, para usar o chavão, salta
aos olhos. A ciência está
aprendendo a pilotar o avião da
pandemia em pleno voo.
E não seria mesmo diferente, pois é
um vírus novo.
Mas talvez a situação devesse fazer
trocar a arrogância pela humildade,
admitir que não se sabe muita coisa
sobre o vírus e sua ação. Deixar isso
claro.
Só que não combina com a
necessidade patológica que os
políticos têm de estar sempre certos.

E desta vez usando a “ciência” como
escudo. E isso quando a mesma dá
a impressão de queijo suíço.

Rizzo Miranda

Cheia de buracos.

Diretora Digital&INovação
da FSB Com unicação

Os gigantes e
a máscara que
mata a Covid-19
A mais importante corrida do
mundo é pela descoberta da vacina
segura contra a Covid-19. Enquanto
não chega, soluções paliativas
surgem pela janela da inovação.

Economia
Emprego
Crise atual é muito pior que a de 2008, diz
relatório da OCDE (leia) (íntegra)

Zona do euro
UE vê recessão mais profunda e
recuperação mais fraca (leia)

Investimento
Recentemente duas empresas
anunciaram a criação, pioneira, de
uma máscara com tecido que
inativa o vírus em 2 minutos.
Inovação não é necessariamente
criar algo novo. Pode ser a ousadia
diante do óbvio.
É o caso do tecido à base de íons
de prata usado nas
máscaras. Servia para evitar mau
odor nas roupas.

Ipea: maior alta mensal desde 1996 (leia)

Crédito
Governo vê demanda maior no Pronampe
e estuda ampliação (leia)
Gasolina
Petrobras anuncia reajuste de 5% (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,19%; dólar a R$ 5,38 (leia)

O exemplo ilumina o debate crítico:
um país sem ciência e inovação é
um país descalço. Nu.

Poder + Política

Em anos recentes, em termos de
inovação, sumiram bolsas de apoio
e vimos fuga de cérebros
científicos.

• Para Maia,

Mas, na luta por achar de vacinas a
máscara antiviral, surge a centelha
de inovação do país: startups,
Fiocruz, Unifesp e Instituto Butantã.
Nossos cientistas. Gigantes.

• Senado

Sobre o tecido antiviral: envolveu a
Universidade de São Carlos
(UFSCar) e o Instituto de Ciências
Biomédicas da USP (ICB-USP).

• Com eleição adiada,

Leia aqui e aqui.

adiamento das eleições
atrapalha privatizações em 2020 (leia) e
governo será derrotado na Câmara se
insistir em nova CPMF (leia)
cancela recesso e estuda retomar
sessões presenciais em agosto (leia)

• Para relator,

Congresso deve derrubar
veto à desoneração da folha (leia)
TSE é consultado
sobre prazo de Ficha Limpa (leia)

• Contas

do PT são bloqueadas no
WhatsApp; sigla cobra explicações (leia)

Saúde_Ciência
•
•
•
•
•
•

Tratamento precoce para a Covid-19 é
criticado por entidades médicas (leia)
Novavax vai receber US$ 1,6 bi
para desenvolver vacina (leia)
Moderna tem atrito com cientistas dos
EUA devido a testes de vacina (leia)
Planos de saúde perdem 283 mil
clientes em 2 meses (leia)
Histórico de atleta não ameniza Covid19, mas exercícios podem ajudar (leia)
7 em cada 10 médicos não se sentem
preparados na linha de frente (leia)

Bem-estar (em casa)

Sustentável

Saúde mental
Estudo vai monitorar impacto da pandemia
e do isolamento em 4 mil pessoas (leia)

Novos tempos
'Corpo de quarentena': mulheres se
reconectam com a autoestima (leia)

Aquecimento global 1
Aumento das temperaturas pode reduzir
PIB do mundo em 20% até 2100 (leia)

Aquecimento global 2
Sibéria tem temperaturas recorde (leia)

Dia Mundial do Chocolate
Um pouco da história de uma das maiores
invenções da humanidade (leia)

Varejo&Consumo

Moda
Por que o roupão ganhou status? (leia)

• Uber aproveita

explosão do delivery para
oferecer entrega de supermercado (leia)

Internacional
•
•
•
•
•
•

Dias após reabertura, pubs são
obrigados a fechar na Inglaterra (leia)

• Pandemia

deve causar maior queda em
consumo de carne em décadas (leia)

• Grandes

redes miram bancos digitais (leia)

Estados americanos fecham
novamente e exigem máscaras (leia)
Dubai reabre ao turismo (leia)
Uma em cada 3 empresas italianas
pode fechar em razão da crise (leia)
Cúpula sobre Covid-19 e trabalho, sem
Bolsonaro, reúne 50 líderes (leia)
Números de infecções e mortes
avançam na África do Sul (leia)
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Corporativo
• Facebook

precisa fazer mais para
coibir discurso de ódio, diz COO (leia)

• BB: redução

de escritórios e economia
de R$ 1,3 bi em 10 anos (leia)

• Setor de cartões

prepara oferta de
saque no varejo (leia)

