18 de agosto de 2020

Outra vacina entrará
em testes no Brasil
A Anvisa concedeu autorização para o início
dos testes de fase 3 no Brasil da vacina da
Johnson & Johnson (íntegra). É o quarto
imunizante a receber aval (leia) (leia). O
estudo prevê o envolvimento de até 60 mil
voluntários no mundo, com idades entre 18 e
60 anos. Conforme o comunicado, 7 mil no
país - distribuídos por São Paulo, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais,
Bahia e Rio Grande do Norte (leia) (leia) (leia)
(leia). Não há, até o momento, informações
sobre a data de início dos testes.
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Conversas condenam eventos realizados
durante a pandemia, elevando 'indignação'
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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.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder 360

Desafio
O governo tem um desafio complexo:
como fazer a transição do auxílio
emergencial para uma modalidade de
renda mínima preservando alguma
coerência fiscal e evitando o solavanco
político.
Não será trivial, e daí o bate-cabeça nas
hostes do Palácio do Planalto (leia).

*Dados do dia 17/08

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.

O que seria ideal, claro que do ângulo
governista? Se a interrupção ou a drástica
redução do auxílio viessem sincronizadas
com a retomada do emprego.

Mas essa última variável não parece
assim tão animadora, e inclusive a última
pesquisa XP/Ipespe traz uma percepção
de que a economia não vai bem, apesar
de a percepção melhorar (leia).
A eleição presidencial ainda vai longe,
dois anos e alguma coisa, mas a dinâmica
política começa a entrar naquela fase em
que o governante desejoso de
permanecer precisa mostrar serviço.
E é visível que o governismo está se
esforçando para tanto.
Mas também é a hora em que a paciência
popular ameaça encurtar se houver
contratempos.

Economia
Conjuntura 1

Eleição nos EUA

Ministério da Economia estima queda de
8% a 10% para o PIB no 2T (leia)

Amanhã (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 exembaixador Sérgio Amaral e o cientista
político Hussein Kalout. Inscreva-se

Conjuntura 2
Governo vê recuperação econômica mais
próxima a um V, diz Guaranys (leia)

Conjuntura 3
Retomada não virá por investimento
público, diz secretária do PPI (leia)

Energia elétrica
Conta de luz é cara ou muito cara para 84%
dos brasileiros, indica pesquisa (leia)

Rizzo Miranda

Eletrobras

Sócia-diretora Digital&Inovação
da FSB Com unicação

Maia diz não ver consenso para
privatização neste ano (leia)

Correios

As máscaras
e os machos

Funcionários entram em greve (leia)

B3/câmbio

“Eu não sei o que passa pela cabeça
das pessoas que não usam máscara”.
Eu li isso em entrevista do Dr. Drauzio
Varella.

Para essa pergunta pesquisadores
apontam conclusões nada animadoras.
De um lado o acessório – a máscara –
de característica simples, acessível e
que comprovadamente auxilia no
combate à pandemia.
Do outro, uma versão tóxica da
espécie humana na figura do macho especialmente - embora fêmeas
apareçam também - que precisa
demonstrar força para enfrentar o
perigo, não ceder a um
comportamento coletivo e, assim, evita
ter sua virilidade cerceada.
Não é papo de feminista. É pesquisa!
(leia).
Vendo o movimento antimáscara pelo
lado da comunicação a mensagem que
chega é desrespeito.

É que não se trata de uma atitude de
cunho pessoal apenas. Ela é coletiva.

Ibovespa sobe 2,5%; dólar a R$ 5,46 (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

oficializa Barros e diz esperar
'potencializar' aprovação de projetos (leia)

• 'Não dá para criar novos

impostos a cada
crise', afirma Rodrigo Maia (leia)

• 10 estados

têm mais beneficiários do
Bolsa Família que empregos formais (leia)

• Câmara decide futuro

da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (leia)

• Relator

da PEC do Pacto Federativo
avalia incluir dispositivo para barrar
supersalários (leia)

• Dispensa de licitação

para contratar
advogados entra em vigor (leia)

• Eleições: começa a contar o prazo para
nomeação de mesários (leia)

• Conjunto

de radares reforçará ações
contra tráfico aéreo na fronteira (leia)

• União

vence disputa bilionária (leia)

Mas o que deambula pelas ruas é
desprezo pelo outro. Comunicação
direta.
Mas se as pessoas normalizaram mil
óbitos por dia por que elas estariam
preocupadas com um pano na cara,
não é mesmo?

Nesse jogo da “comunicação coronial”
fica a insensatez da opção pela
virilidade quando o que está em jogo é
a saúde.
Vida.

Saúde_Ciência
• Testes com células-troncos

para tratar
casos graves de Covid-19 avançam (leia)

• OMS:

com 90% sem anticorpo,
imunidade de rebanho não é viável (leia)

• Os riscos da colchicina, que poderia

Sustentável

ser

nova arma contra Covid-19 (leia)

• Mutação

infecciosa pode ser 'uma coisa
boa', diz especialista em doenças (leia)

Pós-pandemia
Empresas 'verdes' saem na frente (leia)

Amazônia
Leonardo DiCaprio volta a criticar o
governo brasileiro por desmatamento (leia)

Internacional
• Após

novos casos, Coreia do Sul volta a
restringir circulação de pessoas (leia)

• Merkel

Varejo&Consumo

descarta flexibilizar restrições (leia)

• O desafio

econômico de sobreviver à
pandemia na América Latina (leia)

• Mais

de 100 países interrompem serviços
de assistência social a crianças (leia)

• França: uso de máscara no trabalho

(leia)

• Venda

de pães caseiros cresce (leia)

• Faturamento

no comércio varejista deve
fechar o ano em queda (leia)

Corporativo
• Pandemia

Bem-estar (em casa)
Estresse
Novos horários e nova rotina: o cabelo é um
dos primeiros a ser impactado (leia)

Rede de apoio
Como a quarentena aproxima vizinhos (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

prejudicou funcionamento de
quase metade das empresas (leia)

• Oracle entra

na corrida para adquirir
operações do TikTok nos EUA (leia)

• Empresas transmitem

eventos on-line
com grandes estruturas (leia)

• Pequenos

negócios: 76% funcionam (leia)

