15 de julho de 2020

Vírus está mudando
A comunidade científica vem
documentando com cada vez
mais frequência o processo de
mutação do novo coronavírus. Já
há uma literatura razoavelmente
importante disponível para
consulta (leia). Em meio a
perguntas ainda sem respostas,
as investigações indicam ao
menos uma boa notícia: não há
evidências sólidas de que o vírus
tenha se tornado mais mortal ou
transmissível (leia) (leia) (veja).

Fiocruz identifica linhagens
Pelo menos 6 linhagens (cepas) do coronavírus
(Sars-CoV-2) circularam no Brasil entre fevereiro e
abril, de acordo com estudo de cientistas da
Fundação Oswaldo Cruz (leia) (íntegra).
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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.
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Rumo à
judicialização
no pós-pandemia
O título poderia servir para o Brasil, mas
tem a ver com o que se passa na Itália
(leia).
Parentes de vítimas da Covid-19 recorrem
à Justiça para responsabilizar autoridades
por possível omissão.
Se for em frente e der certo, a iniciativa
não trará, infelizmente, de volta os entes
queridos, mas terá a capacidade de
causar considerável dor de cabeça para
governantes e orçamentos públicos.

*Dados do dia 14/07

FSB Pesquisa

Talvez venha a ser uma novidade desta
epidemia em relação às anteriores da
história da humanidade. Quem sabe?

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 a coisa certamente acabará nas cortes
superiores de cada país, no mínimo pelo
volume de ações e pela abrangência do
problema.
Isso se não acabar no Tribunal Penal
Internacional. Instituição que não costuma
abrir mão de oportunidades de
protagonismo.
Ou seja, o pós-pandemia (haverá um
"pós"?) promete emoções fortes, com
tribunais, juízes e governantes duelando.

Economia

Katherine Angelo
Líder de Business Intelligence
da FSB Inteligência

Uma difícil equação

Conjuntura
Ministério mantém queda projetada do PIB
em 4,7% (leia) (leia) (íntegra) (íntegra)

Saneamento
A OMS lançou em maio um documento
com orientações pragmáticas de saúde
pública para os governos decidirem sobre
o isolamento social (leia). A equação se
baseia em três grupos de fatores: controle
da epidemia; preparo do sistema de saúde
e capacidade de rastrear e controlar novos
surtos.
Apesar de trazer objetividade para a difícil
escolha de se diminuir a quarentena, a
própria OMS destaca a necessidade de se
considerar outros quadros: como
economia, segurança pública e direitos
humanos.
A equação vai ficando ainda mais
complexa quando chega nas
particularidades das empresas e, no
menor grau, na tomada de decisão
pessoal de cada um de nós.
Ter um idoso em casa pesa. Ser a única
fonte de renda familiar, também. Ter um
negócio que funciona home office tem
uma medida, ter um pequeno comércio
varejista tem outra. Ir ao trabalho em carro
próprio é uma adição, usar transporte
público às 18h é uma função do segundo
grau.

Com vetos, marco legal é sancionado (leia)

Plástico
Descartáveis geram empregos, mas
indústria do plástico ainda sofre (leia)

EUA
Atividade nos EUA melhorou, mas
há incertezas, diz Livro Bege do Fed (leia)

B3/câmbio
Bolsa valoriza 1,34%, na segunda alta
seguida; dólar sobe a R$ 5,384 (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

diz que Pazuello é predestinado
e minimiza presença de militares no
Ministério da Saúde (leia)

• Moraes

autoriza acesso da PF a
investigação do Facebook sobre perfis
ligados aos Bolsonaros (leia)

• Novo

teste de Bolsonaro também dá
positivo para coronavírus (leia)

No fim, as equações não são simples e se
tornam algoritmos difíceis de serem
escalonados, uma vez que estamos
falando de vidas (em toda sua
complexidade).

• Vetado

A verdade é que cada gestor público, cada
empresário e cada um de nós terá que
definir quais as incógnitas que comporão a
sua equação. O resultado esperado é o
mesmo para todos: o mais benéfico. Neste
caso, o que minimizar melhor os danos.

• Pnad Educação:

artigo de MP que permitia redução
de 50% das alíquotas do Sistema S (leia)

• Para evitar contágio,

TSE excluirá
biometria nas eleições municipais (leia)
mais da metade das
pessoas de 25 anos ou mais não
completaram ensino médio, diz IBGE (leia)

Saúde_Ciência
•
•
•
•
•
•
•

Unifesp: vacina testada no Brasil pode
ter registro em junho de 2021 (leia)
Dados inicias de teste da vacina de
Oxford serão publicados em 20 de
julho, diz Lancet (leia)
OMS quer distribuir 2 bilhões de doses
de vacina contra Covid-19 até 2021;
ação envolve 165 países (leia)
Brasil entra em acordo mundial de
vacinas, mas terá de pagar (leia)
Vacina baseada em tabaco é testada e
pode ter 100 mi doses (leia)
Incor vai usar ventiladores pulmonares
desenvolvidos pela USP (leia)
Para diretor do Butantan, mortes em
SP só começarão a cair em 2021 (leia)

Sustentável
Amazônia
Governo estuda separar orçamento (leia)

Bem-estar (em casa)
Vida na tela
Revisão de pesquisas não vê influência do
tech no bem-estar psicológico (leia)

França
Retomada econômica e sustentabilidade
são destaques no plano de governo de
novo premiê francês (leia)

Produções 'caseiras'
Casas viram cenário para séries (leia)

Varejo&Consumo
•

Internacional
•
•
•

•
•
•

•

Situação 'bastante grave' leva Tóquio a
declarar alerta vermelho (leia)

•
•

Para a Visa, os dispositivos conectados à
internet são a próxima fronteira (leia)
Vendas de eletro, móveis e lojas de
departamento se recuperam (leia)
Confiança do consumidor global cai (leia)

EUA: recordes de casos ameaçam
promessa de reabertura (leia)
Parentes de vítimas da Covid-19 na Itália
vão à Justiça contra autoridades (leia)

Corporativo

Caracas endurece confinamento (leia)

•

Casos nos países pobres e nos EUA
alimentam aumento global (leia)

•

Premiê alerta população e diz que
Portugal não suportará outro
confinamento (leia)
Estudo diz que 23 países podem perder
metade da população até 2100 (leia)
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•
•

Apple vence disputa na UE e escapa de
pagar US$ 15 bi em impostos (leia)
Pequenos negócios desenhados para
funcionar a distância crescem (leia)
PwC faz demissões no Brasil após
reavaliar impacto da crise (leia)
Desmatamento piora nota de crédito das
empresas brasileiras, diz estudo (leia)

