15 de agosto de 2020

Rússia inicia produção
O Ministério da Saúde russo informou
hoje que já está em curso a produção do
primeiro lote da vacina contra o
coronovaírus (leia) (leia) (leia) (leia)
(leia). Segundo autoridades locais, 20
países estudam comprar cerca de 1
bilhão de doses (leia) (leia) (leia).

Antivacina

Índia está pronta

Pessoas em várias
partes do mundo
dizem não confiar
em um imunizante
para Covid-19 (leia).

Primeiro-ministro Narendra
Modi afirma que o país
está preparado para
produzir vacinas em
massa (leia).

Dados da OMS

21.026.758
755.786
Brasil

Cientistas buscam alternativas para a
proteção e o tratamento da Covid-19:
drogas que entregam anticorpos são
uma delas (leia).

Painéis
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Casos por estados

O contexto geral reforça nos debates
o sentimento de 'alegria'

alegria
33%

depressão
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26%

saudade
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Principais assuntos

* 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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Freio de arrumação
Os resultados da pesquisa Datafolha
mostrando um aumento na aprovação ao
governo Bolsonaro (leia) e que quase
metade dos brasileiros isenta o presidente
de culpa nas mortes pelo coronavírus (leia)
vão provocar um freio de arrumação no
debate político nacional.

*Dados do dia 14/08

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.

Bolsonaro vem resistindo aos mais de 100
mil mortos na pandemia. O pagamento do
auxílio emergencial de R$ 600 o fez
amealhar apoios nas camadas mais
carentes da população, naco do eleitorado
onde não transitava com desenvoltura.
Ele agora mira o Nordeste, com o Renda
Brasil e a chamada “rampa de ascensão
social”, que pretende trazer para
formalidade os 38 milhões de invisíveis
citados pelo ministro Paulo Guedes.
Como disse outro ministro, Rogério
Marinho, “o Nordeste não é propriedade de
nenhum partido político”. A oposição vai ter
de se reorganizar. O discurso de que a
proposta original do governo no auxílio
emergencial era de R$ 200 não colou. As
críticas ao presidente pela condução do
país durante a pandemia, também não.
Terá de criar um canal de diálogo com o
Brasil real que, no momento, está mais
atento ao que diz o Executivo.

Economia
Eleição nos EUA
Na próxima quarta-feira (19), às 18h, a
Bússola, em parceria com o CEBRI
(Centro Brasileiro de Relações
Internacionais) e a Exame, promove um
webinar sobre a eleição para presidente
nos EUA - que ocorre em novembro - e
os impactos para o Brasil. Participarão
do evento o sociólogo Demétrio Magnoli,
o ex-embaixador Sérgio Amaral e o
cientista político Hussein Kalout.
Inscreva-se

Reforma tributária 1
Governo estuda criar 'imposto verde' (leia)

Reforma tributária 2
Mudanças podem aumentar em 10%
mensalidade do ensino privado (leia)

Conjuntura
Ao lado do ouro, prata ganha impulso na
crise e dispara 55% no ano (leia)

Ação anticrise
Pacote do Brasil é o 24º do mundo em
relação ao PIB, diz pesquisa (leia)

Mercado de trabalho

Betina Bernardes
Sócia-diretora da FSB Com unicação

Nordeste tem maior proporção de acordos
para manutenção de empregos (leia)

Teto de gastos

Aquele ano do resto
de nossas vidas
A nostalgia foi um dos sentimentos
coletivos que a pandemia ajudou a
despertar e que segue pulsando forte
mesmo com toda a flexibilização. O
distanciamento social ainda é uma regra
de ouro e, enquanto não podemos nos
entregar ao oposto dele, fantasiamos
como será o dia em que poderemos
voltar a abraçar os parentes e amigos,
dançar, cantar, ir a uma festa ou a um
show de rock.
E essa enorme saudade que preenche o
distanciamento temporal dessa época em
que nos aglomerávamos sem medo me
levou a rever um filme do Joel
Schumacher que me emocionava muito:
“O Primeiro Ano do Resto de Nossas
Vidas”.

É de 1985, com Demi Moore e Rob
Lowe, entre outros que se tornaram
ícones. E todos os exageros da década
de 80 estão ali: muito cabelo, muita
sobreposição de roupas, muito pop,
muito bar lotado de celebrações. Entre os
sete amigos recém-formados na
faculdade que começavam a enfrentar os
desafios da vida profissional, a paixão e
a certeza de que dias ainda melhores
viriam eram o combustível que os
impulsionava.

Discussão precisa ser entendida como
questão política, diz Lara Resende (leia)
Reforma administrativa
O que muda para o funcionalismo (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

diz não ter corrupção em
governo e critica imprensa (leia) (leia)

• Servidores

precisam se afastar até hoje
para concorrer às eleições 2020 (leia)

• Fraude

por cota de gênero entra na mira
do TSE para as eleições municipais (leia)

• Com apoio de parlamentares,

escolas e
universidades privadas pleiteiam socorro
financeiro do governo (leia)

• Manifestantes

fazem carreata em apoio à
Lava Jato em Brasília (leia)

• MP-RJ

apura perda de prazo para recurso
contra foro privilegiado de Flávio (leia)

• Governo

redefine áreas de publicidade e
comunicação institucional (leia)

Corta e volta para hoje. Estamos aqui
também cabeludos e com sobreposição
de roupas no home office. Celebramos
virtualmente com nossos amigos e
ansiamos por brindar e conversar ao
vivo. Queremos chegar perto. A
esperança de que tudo vai passar é o
que nos move adiante.
E desejamos com força e paixão que
esta tempestade de 2020 seja a primeira
e a única no resto de nossas vidas.

Saúde_Ciência
• Estudo analisa

relação entre isolamento
social e doenças mentais (leia)

• Novo

teste indica vírus suspenso no ar
e reforça risco de má ventilação (leia)

Sustentável

• Onde estão os 37 municípios

do Brasil
ainda sem casos de coronavírus (leia)

• Grupos

antimáscaras provocam
agressões na Europa e unem extremas
esquerda e direita (leia)

Groenlândia
Derretimento de gelo atingiu ponto
irreversível, diz estudo (leia)

Pantanal
Queimadas aumentaram 240% (leia)

Internacional
• Covid-19

cresce na Nova Zelândia;
Austrália tenta conter casos (leia)

• Seul torna distanciamento

social mais
rígido após aumento de casos (leia)

• Europa

Varejo&Consumo
• Academia

de luxo investe R$ 400 mil em
equipamentos para reabertura (leia)

• iFood:

entrega por drone vai estrear no
Brasil em novembro, diz CFO (leia)

acelera restrições diante de
segunda onda do coronavírus (leia)

• Itália:

maior nº de casos desde maio (leia)

• EUA relatam

5.285.546 de casos (leia)

Corporativo
• Presidentes

de grandes empresas
alertam para onda de demissões (leia)

Bem-estar (em casa)
TV
Campanha pede audiodescrição em
português nas produções da Netflix (leia)

Trabalho remoto
Dias são longos e mais reuniões (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Controle

emocional no trabalho vira
atributo essencial na pandemia (leia)

• O truque

de Jeff Bezos para lidar com a
discordância entre funcionários (leia)

• Empresários

recorrem a contratos
intermitentes e 20,5 mil vagas são
criadas no 1º semestre (leia)

