5 de agosto de 2020

Novas etapas da
corrida pela vacina
O Brasil foi impactado hoje por notícias de
pesquisas, produção e comercialização
envolvendo vacinas. São Paulo anunciou que
mais 5 centros iniciam testes da CoronaVac (leia)
(leia) (leia). Já a UnB e o HUB começaram a
testar a da Sinovac Biotech (leia). Foi confirmado
ainda que o primeiro lote do imunizante da
AstraZeneca deverá chegar ao país em dezembro
- não há data para aplicação (leia).

EUA compram mais
Johnson & Johnson receberá
cerca de US$ 1 bi (leia).

A aposta do bilionário
Indiano está fabricando milhares de doses (leia).
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As estatísticas de infecções e óbitos voltam
a influenciar os debates: ‘medo’ cresce
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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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Campanhas remotas
O candidato democrata, Joe Biden,
participará remotamente da convenção que
o nomeará candidato à presidência dos
EUA. O republicano Donald Trump parece
que também (leia). As convenções
partidárias norte-americanas sempre foram
um ícone da política daquele país. No
assim chamado, e já batido, "novo normal",
são mais uma tradição que vai ficando na
poeira.

*Dados do dia 04/08

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.

Tive a oportunidade de escrever um
capítulo sobre os partidos políticos no livro
"O Mundo Pós-Pandemia", organizado por
José Roberto de Castro Neves (veja). Vai
se tornando cada vez mais evidente que
parte significativa das atividades políticopartidárias após a chegada do SARS-CoV2 acontecerá pela internet. Filiações,
debates, escolha de candidaturas,
campanhas. Quem ficar para trás, um
abraço.
Vai ser melhor ou pior? Certamente será
diferente. Um aspecto positivo: transgredir
ficará mais arriscado. A vigilância eletrônica
é onipresente em nosso novo mundo, mas
pela rede ela é ainda mais fácil. Um
negativo: não há o que possa substituir o
contato entre as pessoas. E "fabricar"
candidatos de acordo com o mercado
eleitoral e pouco vulneráveis à crítica será
uma tentação.
Mas não adianta reclamar. Melhor sempre
acender uma luz do que lamentar a
escuridão.

Nova data
O evento online "O Brasil, a Amazônia e o
Meio Ambiente", que aconteceria hoje (05),
foi reagendado para sexta-feira (07), às
10h. Com as presenças do vice-presidente
da República, general Hamilton Mourão, e
do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, que
foi relator do Código Florestal na Câmara
dos Deputados, o webinar discute as
críticas, as pressões e os desafios
enfrentados pelo Brasil nas políticas para a
Amazônia e o meio ambiente. Inscreva-se

Economia
Copom
Juros básicos caem para 2% ao ano (leia)

Guedes
Reforma não vai elevar carga, mas acabar
com ‘manicômio tributário’, diz ministro (leia)
(leia) (leia) (leia) (assista)

Acordos de leniência
TCU aprova proposta que centraliza ações
na CGU e na AGU (leia)

Iata

Aretha Yarak
Líder da FSB Inteligência SP

Dados privados
versus
bem público
Nunca se falou tanto sobre dados. A
Covid-19 trouxe para o debate comum
questões variadas sobre o assunto,
como acesso à informação, privacidade,
transparência e governança.
Esse novo protagonismo tem dado força
ainda a um tema mais sensível: o
compartilhamento de dados do setor
privado para fins públicos.
Referência no cenário internacional, a
Global Partnership for Sustainable
Development Data traz um dos
levantamentos mais recentes e
completos sobre o tema (leia). Segundo
a iniciativa, a urgência vista na
pandemia ajudou a acelerar parcerias
pelo mundo.
Barreiras regulatórias, de padronização
e segurança e até mesmo discordância
nos modelos preditivos foram deixadas
de lado para facilitar a tomada de
decisão de diversos governos.
Por aqui, iniciativas similares foram
tocadas em âmbitos nacional e estadual.

Maioria das companhias aéreas estima
reduzir o número de funcionários (leia)

OMC
Mulheres serão principais prejudicadas por
impacto da pandemia no comércio (leia)

Armínio Fraga
'Saída' para economia vai ter de vir da
política, afirma ex-presidente do BC (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,57%; dólar a R$ 5,29 (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

diz que não poderá continuar
pagando auxílio emergencial por muito
tempo: 'economia tem que funcionar' (leia)

• Congresso declara

caducidade de cinco
medidas provisórias (leia)

• Governo

reestrutura área de inteligência
após críticas de Bolsonaro (leia)

• Brasil tem 147,9

milhões de eleitores
aptos a votar em novembro (leia)

• Justiça bloqueia

bens de Alckmin (leia)

• 'Não vamos

avançar no teto de gastos de
jeito nenhum', afirma Rodrigo Maia (leia)

A informação mais dividida, de acordo
com o documento, se refere aos dados
sobre localização e mobilidade. Mas
também foram identificados, entre
outros, envios sobre redes Wi-Fi,
conexões Bluetooth, vídeos de
segurança e uso de cartões de crédito.
A sinergia de informações carrega em si
um potencial incrível na construção de
modelos preditivos mais completos.
Mas a GPSDD é incisiva ao alertar que
a celeridade vista nas novas parcerias
deve ser acompanhada de discussões
mais profundas sobre legislação e
garantias sobre o uso, finalidade e
armazenamento desses dados.

Saúde_Ciência
• Países

onde a vacina contra a
tuberculose é obrigatória têm menos
mortes por Covid-19, aponta estudo (leia)

Pantanal

• Science:

Imunidade por histórico de
resfriados ainda é especulação (leia)

• Cai vacinação

Sustentável

de bebês e crianças (leia)

Internacional
• Pandemia

cancela convenções eleitorais
americanas e nomeações oficiais de
Biden e Trump serão virtuais (leia)

Fase mais crítica das últimas décadas (leia)

Patagônia
Missão exploratória documenta um século
de mudanças climáticas na região (leia)

Varejo&Consumo
• Com reabertura,

vendas do comércio
paulistano sobem 19,8% (leia)

• NY reforça

• STF decide que farmácias

• Suécia tem retração

• Kimberly-Clark:

fiscalização de quarentena
com postos de controle na cidade (leia)
econômica menor
após optar por isolamento ameno (leia)

de
manipulação pagam ISS e ICMS (leia)
plataforma de vendas
on-line para produtos no Brasil (leia)

• Papa visita Basílica

de Santa Maria em
primeira saída pós-confinamento (leia)

Corporativo
Bem-estar (em casa)
Móveis
Repaginando peças (a baixo custo) (leia)

Dores da quarentena
Não é bom deixar de lado a preocupação
com a postura no dia a dia (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Apple

está perto de valer US$ 2 tri (leia);
dados da empresa serão usados para
investigar como atividade física e o sono
afetam a saúde mental (leia)

• Perfil de trabalhador

em home office: é
mulher branca de 30 a 39 anos (leia)

• TikTok

atualiza políticas contra
desinformação (leia)

