22 de julho de 2020

Ajustando expectativas
Em meio à euforia que tomou conta do
mundo nos últimos dias, a OMS disse hoje
que ainda há um longo caminho pela frente.
O diretor do programa de emergências,
Michael Ryan, reforçou que as pesquisas
com vacinas são animadoras, mas que é
preciso ser realista quanto aos prazos (leia)
(leia) (leia). Imaginando que tudo dará certo,
o uso comercial ocorrerá nos primeiros
meses de 2021.

No The New York Times
Memórias sobre pandemias e vacinas (leia).
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Pfizer e BioNTech anunciaram que o
governo americano fez um pedido inicial de
100 milhões de doses da vacina que está
em teste. Valor do negócio: US$ 1,95 bi
(leia) (leia) (íntegra do comunicado).

Painéis globais

Dados da OMS

14.765.256
612.054

EUA vão às compras

casos (total)

Redes sociais

283 mil
publicações coletadas

novos casos
(em 24h)
recuperados

610 mi
perfis potencialmente
impactados

Acesse o dashboard interativo

em
acompanhamento
óbitos (total)

Sensações nas redes
óbitos (em 24h)

Lembranças são mencionadas nos
debates e reforçam 'alegria'

alegria
18%

saudade
15%

tristeza
17%

medo
13%

Principais assuntos
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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

Por enquanto
O terceiro teste do presidente Jair
Bolsonaro ainda deu resultado positivo.
Uma reportagem do UOL explica bem a
relatividade da informação (leia). A
verdade é que, como já dito muitas vezes,
na pandemia da Covid-19 os especialistas
aprendem em pleno voo como funciona o
avião. Não chega a ser uma novidade em
pandemias. Vai-se aprendendo com ela à
medida que oferece mais material para
estudo.
*Dados do dia 21/07

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.

Ainda sobre os testes, os Estados Unidos
são o país recordista em casos e mortes
por SARS-CoV-2 e Donald Trump diz que
é porque ninguém testa o mesmo tanto
que os norte-americanos. Quem foi
checar acha que não é bem assim (leia).
De todo modo, uma coisa é
inquestionável: onde se optou pela
"imunidade de rebanho" (se ainda não
sabe o que é isso clique aqui) está
morrendo mais gente.
Por outro lado, e sempre tem um outro
lado, é preciso ver como vai ficar a
situação quando os países e localidades
que optaram pelo isolamento social radical
completarem a reabertura. Espera-se
naturalmente um aumento de casos, e de
mortes, já que o vírus não é o tipo de
sujeito que se cansa de esperar e vai
embora. Por enquanto, a contabilidade é
amplamente favorável a quem decidiu
fechar tudo. Por enquanto.

Economia

Leandro Conti
Jornalista e consultor de
relações públicas

Privatizações
Governo negocia ajustes em projeto da
Eletrobras, diz ministro (leia) (leia)

Maria Izabel
Guimarães

Contas públicas em 2020

Coordenadora no núcleo de inovação
e educação na FSB Com unicação

Rombo previsto de quase R$ 800 bi (leia)

Pós-pandemia
Ipea divulga propostas (leia) (íntegra)

As pessoas
no centro da
educação do futuro

Conjuntura
Brasil mostra início de retomada
econômica em 'V', diz Campos Neto (leia)

Reforma tributária
Respeito à saúde, ao equilíbrio
socioemocional e à excelência
acadêmica serão os principais focos da
educação na retomada pósquarentena. O tema foi discutido hoje
no webinar Bússola, parceria da
Exame e do Grupo FSB, que reuniu
executivos da Pearson, Descomplica,
Fundação Dom Cabral e Escola Eleva
(veja ou reveja).
Nesses quatro meses de
distanciamento social, o conteúdo
didático foi todo oferecido virtualmente.
Se os acadêmicos têm como
característica estudar o melhor formato
antes de implementá-lo, dessa vez o
cenário se inverteu.

Embora o digital tenha ampliado seu
espaço, ficou claro que uma escola
verdadeiramente virtual não se resume
a aulas online. E que também não
existe fórmula única.

Afif defende 'nova CPFM' e diz que taxar
fortuna não funciona (leia)

B3/câmbio
Dólar emenda 3ª queda e vai a R$ 5,114;
Bolsa fecha quase estável (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

testa positivo outra vez (leia)

• Governo

checa 1,3 milhão de CPFs por
fraude no auxílio emergencial (leia)

• Maia:

Propostas da reforma tributária do
Congresso e do governo convergem (leia)

• Câmara aprova

MP que prevê auxílio de
R$ 16 bi para estados e municípios (leia)

• Toffoli

arquiva notícia-crime contra
presidente do STJ e filhos (leia)

É preciso se preocupar com a
preparação das pessoas e da
comunidade escolar – respeitando
individualidades e condições, muitas
vezes, díspares.

• Corregedoria

do MP vai apurar conduta
de Deltan por críticas a decisão do
presidente do STF (leia)

O momento atual também aumentou a
importância da autonomia e resiliência
na educação de crianças e jovens. E,
na educação executiva, o papel do
líder ficou ainda mais importante. “Soft
skills”, afinal, nunca saíram da pauta.

• Ministério

Público Eleitoral quer multa
para quem dissemina mensagens
anônimas ofensivas a candidatos (leia)

O desafio é combinar todos os fatores
sem sobrecarregar os alunos e
professores.
Afinal, além de ensinar e aprender, é
preciso respeitar o descanso.

Saúde_Ciência
• 166 candidatas

a vacina estão em
desenvolvimento no mundo (leia)

• Ivermectina:

o que relata a ciência (leia)

• Depressão e ansiedade

aumentaram até
80%, diz pesquisa da Uerj (leia)

• Hidroxicloroquina

é remédio mais citado
em peças de desinformação no mundo,
mas volume cai (leia)

Sustentável
Desmatamento

Bem-estar (em casa)

'Queremos ver dados sobre queda', diz
embaixador da UE (leia)

Energia limpa

Pelos olhos de uma criança...

Ambev vai fornecer energia solar para
bares e restaurantes em MG (leia)

Livro infantil traduz a quarentena (leia)

Férias
A importância da pausa mesmo agora (leia)

Varejo&Consumo
• Supermercados

Internacional
• China: ordem para fechar consulado

travam queda de braço
com prefeituras paulistas (leia)

nos

EUA é 'escalada inédita' (leia)

• Consumidores

que compram alimento na
web chegam a 53%, diz pesquisa (leia)

• Austríaca

é condenada a 6 meses de
prisão e multa por furar quarentena (leia)

• Governo

de Tóquio aconselha população
a ficar em casa (leia)

• Hong

Kong registra recorde diário de
novos casos (leia)

Corporativo
• Festival

Oi Futuro (leia) reunirá
especialistas para debater o mundo póspandemia (inscrições)

• Índia

• Fusões e aquisições

• Estrangeiros

• Startup

• UE planeja

• DHL Express vai pôr o comércio

cancela peregrinação hindu devido
a aumento de casos de coronavírus (leia)
precisarão fazer teste para
entrar no Uruguai (leia)
enfrentar escassez de
remédios para Covid-19 (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

ficam 17% acima
da média dos últimos 5 anos (leia)
brasileira cria spray líquido que
tira vírus da Covid-19 da roupa (leia)

eletrônico no armário (leia)

