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Vacinas têm outro
dia decisivo
A onda de otimismo provocada por descobertas
científicas recentes ganhou ainda mais volume.
Em São Paulo, uma médica foi a primeira
voluntária a receber a vacina da chinesa
Sinovac (leia) (leia) (leia) (assista). Uma
discussão importante sobre comercialização
também ocorreu hoje (leia) (leia). Já o ministro
interino da Saúde, Eduardo Pazuello, estima
que o Brasil dê início à fabricação da vacina até
janeiro de 2021 (leia).

Brasil

Brasileiro em Oxford
Cientista narra experiência (leia).
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Há agora 3 estudos clínicos de
vacina no país (leia) (íntegra).
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Sensações nas redes
Temas muito variados impulsionam as
conversas, e a reação de 'medo' cresce

óbitos (em 24h)
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14%
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11%

Principais assuntos

Casos por estados

* 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.

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Com unicação

O perene e o pontual
O pior cenário é quando se tem o
cobertor curto e é preciso escolher entre
duas coisas que são essenciais.
O impasse que ocorreu durante o debate
do Fundeb na Câmara expôs ao Brasil
essa dicotomia ingrata: investir em
educação ou aumentar recursos para
programas assistenciais?

*Dados do dia 20/07

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 pandemia provocou uma contração
econômica sem precedentes em nossa
história e aumentou a massa de
desempregados em todo país.

Por outro lado, alunos de diversas
escolas, em um quadro ainda mais
dramático no caso dos estabelecimentos
públicos, tiveram seu ano letivo
praticamente jogado fora pela ausência
das aulas presenciais nos últimos meses
e a incerteza de quando – ou como – as
atividades retornarão.
Não há quem discorde que o país tem
uma população extremamente vulnerável,
que demanda cuidados urgentes.
Mas não devemos perder a perspectiva
de que, enquanto não implementarmos
de fato uma política educacional,
seguiremos enxugando gelo com
programas sociais.

Economia
O futuro da
educação
Acontece amanhã, às 10h, um webinar
sobre os desafios do retorno dos
estudantes às instituições de ensino após
a quarentena, e o futuro da educação.
Presença de executivos da Pearson,
Descomplica, Escola Eleva e da Fundação
Dom Cabral. A iniciativa é da Bússola,
uma parceria Exame e Grupo FSB.
Inscrições aqui

Reforma tributária
Guedes entrega proposta (leia) (assista)

Sistema financeiro
Imóvel financiado poderá ser usado como
garantia de novo empréstimo (leia)

Mercado de trabalho
Crise ameaça reverter ganhos das
mulheres, diz FMI (leia) (íntegra)

Setor elétrico
Aneel aprova minuta de contrato de
operação de socorro (leia)

Auxílio emergencial
Caixa bloqueia milhares de contas digitais
por ação de hackers (leia)

Rizzo Miranda
Diretora Digital&Inovação
da FSB Com unicação

Combustíveis
Maior demanda na América Latina ajuda
refinarias dos EUA (leia)
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O dilema da
privacidade
no jogo de dados
O recente caso da invasão do
Twitter por hackers – e a contas
como as de Obama a Elon Musk trouxe-nos novamente à tona a
questão: na sociedade de
informação, onde a conectividade é
o sangue que corre em nossas
veias virtuais, o controle da
privacidade é um fio frágil que
permeia nossas rotinas.
A vida em rede é uma vida com
dados devassados. Privacidade
compartilhada com milhões. Fato
dado.
E não diga que você nem acessa
redes. Alguém ligado a você o faz.

Bolsa recua 0,11%; dólar cai a R$ 5,21,
menor valor em quase um mês (leia)

Poder + Política
• PF faz buscas em endereços

de José
Serra (leia); senador nega acusações e
chama de 'espetacularização' (leia) (leia)

• Governo

fecha acordo do Fundeb por
apoio para criar o Renda Brasil (leia)

• Secretários

pedem que Congresso ajude
na recuperação fiscal de estados (leia)

• Davi Alcolumbre

sinaliza com novo
adiamento de sessão de vetos (leia)

• Bolsonaro

diz que fez novo exame e que
irá ao Piauí se resultado for negativo (leia)

• Sancionada

a lei que permite volta de
sorteios à TV aberta (leia)

E isso é tudo que se precisa para
customizar campanhas publicitárias
ou enfia-lo na vala suja virtual de
campanhas eleitorais e de bolhas
de conteúdo.
Óbvio que tem a personalização,
os contatos, as trocas, o ecommerce e tanto conforto mais. O
mundo conectado tem uma beleza
espetacular.
Mas sua capacidade de mexer com
nossa privacidade é proporcional. É
do jogo. Não vai mudar.
E você se protege sabendo que
deve selecionar o que publicar e
“ceder para uso do mundo”.

O que virá depois é um jogo de
perdas e ganhos.
Saber o que pode ser feito com
seus dados já é um grande passo
para não ter problemas com a
invasão a eles.

Sustentável
Corporativo
•
•

Microsoft, Nike, Natura criam grupo
global para cortar emissões (leia)
Dona da OLX compra parte do eBay e
será líder de classificados do mundo (leia)

Amazônia
Jornal francês Le Figaro questiona o
papel dos fundos de investimentos (leia)

Florestas
Angola, Brasil e Moçambique estão entre
os 10 países com maior perda (leia)

Varejo&Consumo
Bem-estar (em casa)

•

Barulho
Vizinho é condenado a indenizar moradora
por transtornos causados por obra (leia)

•

Ansiedade infantil

•

Pandemia provoca efeitos diversos (leia)

Internacional
•
•
•

Estudo indica tendências na reabertura e
pós-pandemia para os shoppings (leia)
Coca-Cola sinaliza recuperação após
trimestre desafiador (leia)

Saúde_Ciência

China exige exame negativo de Covid19 no embarque aéreo (leia)

•

Europeus entram em acordo sobre
plano pós-pandemia (leia)

•

EUA preparam novas medidas de
estímulo contra crise (leia)

•

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Intenção de consumo das famílias bate o
menor nível da história, diz CNC (leia)

Antes da crise, 3,5 mil postos de saúde
não tinham computador no Brasil (leia)
Suécia diz que imunidade pós-doença
pode durar seis meses (leia)
Não há sinais de desaceleração nas
Américas, diz Opas (leia)

