20 de julho de 2020

Vacina de Oxford dá
resultados
A revista científica The Lancet publicou
hoje um artigo (leia) (íntegra) que enche o
mundo de esperança. Pesquisadores
atestam que a vacina da Universidade de
Oxford, no Reino Unido, produzida em
parceria com o laboratório AstraZeneca, é
segura, tem poucos efeitos secundários e
estimula a produção de anticorpos e
células T (leia) (leia) (leia). Essa vacina é
a mesma que está em testes no Brasil
(leia) (leia) (leia).

Chineses
Doses da Sinovac Biotech chegam a São
Paulo. Testagem começa amanhã (leia) (leia).

Pfizer e BioNTech
Empresas reportam dados promissores de
processo experimental (leia) (leia).
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook
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API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
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Disciplina lá,
resiliência aqui
O G1 traz interessante reportagem sobre
o sucesso do combate à Covid-19 na
Mongólia, onde simplesmente não se
registraram até agora transmissões locais
do SARS-CoV-2 (leia). E nenhuma morte.
Sim, zero mortes.

*Dados do dia 19/07

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.

A receita? Medidas precoces, como
fechamento radical de fronteiras,
monitoramento estrito de possíveis casos
e casos confirmados e, principalmente,
alta disciplina social na implementação de
providências de isolamento e
afastamento.
Mas nem tudo são flores. Lá, como cá,
cresce a pressão pelo afrouxamento das
medidas draconianas. Lockdowns são
como as guerras: relativamente fáceis de
entrar, bem mais difíceis de sair.
E o efeito de longo prazo na popularidade
dos governantes?
Por aqui, num país recordista em números
complicados, as pesquisas mostram que
Jair Bolsonaro começa a se recuperar do
algum sofrimento que a popularidade dele
viveu nos meses recentes (leia). O
presidente da República parece manter a
resiliência.
Aguardam-se os próximos capítulos.

Economia

Jacqueline Farid
Diretora de núcleo da
FSB Com unicação no RJ

Sistema financeiro
BC estuda regulamentar criptoativos (leia)

O comércio resiste
O contato direto com os clientes é a
essência do varejo.
O comércio eletrônico cresceu na
pandemia e seguirá expandindo, mas
levante a mão quem não sentiu falta,
nessa longa quarentena, do sorriso do
atendente, do toque no tecido, de um
simples passeio entre as vitrines.

Tributos
Ninguém sabe qual será o impacto do
imposto digital, diz Delfim Netto (leia)

Conjuntura
Doações batem R$ 6 bi, mas desaceleram
em meio a novas emergências (leia)

Auxílio emergencial
Banco do Brics aprova financiamento (leia)

Energia solar
Falta, no comércio digital, a
experiência sensorial de escolher o
produto: testar a maciez do travesseiro
ou aspirar o perfume são experiências
que acontecem ao vivo e a cores.
O IBGE revelou que, na primeira
quinzena de junho, 261,6 mil empresas
do comércio tinham encerrado as
atividades de forma definitiva,
respondendo por 36,5% do total de
estabelecimentos de todos os
setores.
Mas o comércio resiste. A
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
mostrou que, em julho, houve o
primeiro aumento na confiança do
empresário desde o início da
pandemia.

O pessimismo ainda persiste, mas a
confiança parece ter iniciado o
caminho da retomada.
Independentemente do porte da
cidade, o comércio é onde a vida
pulsa.
Não há resgate da rotina e até mesmo
da alegria coletiva sem a reabertura
das lojas.

Brasil zera imposto de importação (leia)

B3/câmbio
Bolsa emenda 2ª alta; dólar a R$ 5,34 (leia)

Poder + Política
• Maia:

para ser aceita, proposta do
governo sobre Fundeb não deve ser
distante do relatório da Câmara (leia)

• Flávio

Bolsonaro confirma reunião com
Paulo Marinho e nega conhecer
vazamento da PF (leia)

• Bolsonaro

defende uso de medicamentos
sem necessidade de seguir a bula (leia)

• Defesa de Lula pede

ao STJ para que
Ministério esclareça eventual cooperação
da Lava Jato com FBI (leia)

• TCU é cobrado

a dar informações sobre
auditoria de rastreamento de armas (leia)

• Dias Toffoli

recebe alta de hospital de SP
após sofrer acidente doméstico (leia)

Saúde_Ciência
•
•
•
•
•
•

AMB defende autonomia de médicos
para uso de hidroxicloroquina (leia)
Medicamento reduz risco de forma grave
da Covid-19, diz estudo preliminar (leia)
Esperar imunidade de rebanho 'é
absurdo e antiético', diz cientista (leia)
Exame de Covid-19 eleva custo de
planos de saúde em 6% (leia)
Twitter: ferramenta ajuda a mapear
discussão científica (leia)
Escolas não influenciam muito em taxa
de contágio, diz estudo (leia)

Sustentável

Bem-estar (em casa)
Bricolagem

Mobilidade

Reparo doméstico faz crescer pedidos de
empréstimo consignado (leia)

Volkswagen quer 'massificar' carros
elétricos com o compacto ID.3 (leia)

Morar diferente

Greta Thunberg

Ambientes e equipamentos vão mudar... e
as tendências são futuristas (leia)

Ativista doa parte de prêmio para combate
ao coronavírus na Amazônia (leia)

Entre vizinhos
Comércio em condomínios vira fonte de
renda durante a pandemia (leia)

Varejo&Consumo
• Comportamento

Internacional
•
•
•

•
•
•
•

Chile anuncia plano de reabertura após
meses de confinamento (leia)

do consumidor no mundo
digital mudou na crise (leia)

• Hora da compra: preço ou confiança?

(leia)

• Com quarentena

e dólar, notebook tem
maior alta de preço em 7 anos (leia)

França: uso obrigatório da máscara
entra em vigor hoje (leia)
Fernández diz que Argentina está no
limite e faz apelo a credores (leia)
Trump incentiva pela 1ª vez americanos
a usarem máscaras (leia)
Casos se multiplicam por 10 em 1 mês
em área rural dos EUA (leia)
Espanha amplia restrições diante do
aumento de casos de Covid-19 (leia)
Sem pipoca nem refrigerante, cinemas
reabrem na China (leia)
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Corporativo
•
•
•
•

Hotéis retomam atividades, mas
ocupação ainda está baixa (leia)
'Vamos oferecer seguro de R$ 5 pelo
app da Caixa', diz Guimarães (leia)
Ant Group, maior fintech do mundo,
planeja 2 IPOs simultâneos (leia)
Facebook pedirá permissão a usuários
no Brasil para uso de dados (leia)

