28 de agosto de 2020

Butantan prevê vacina
no SUS até dezembro
O Instituto Butantan informou hoje que
é possível fornecer 45 milhões de
doses da vacina CoronaVac ao SUS
até dezembro deste ano. Nas
projeções, esse montante poderá
alcançar 100 milhões de doses até
maio de 2021. O diretor Dimas Covas
disse ainda que a Anvisa se propôs a
acompanhar 'mais de perto' a
aprovação do imunizante, reforçando o
compromisso de agilidade na emissão
do registro (veja ou reveja).
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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.

*Mapa do Brasil com variação de cor, em que quanto
mais escuro, maior o volume de casos

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

O limite da
mesmerização
Na medida em que a política se judicializa,
a Justiça politiza-se. Ou partidariza-se. Se
alguém interfere na realidade para
modificá-la, acaba também modificado por
ela. Mas é melhor olhar essas coisas com
certa frieza, enxergá-las como um dado da
realidade. E buscar as decorrências. Por
exemplo: qual será desta vez o papel da
"luta contra a corrupção" no processo
eleitoral que vem aí?
*Dados do dia 27/08

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.

Uma aposta é que a onda da "faxina" vista
em 2018 vai continuar. Seria lógico, até
pela lei da inércia. Mas tem um problema.
O empoderamento absoluto de juízes e
procuradores produziu seu efeito colateral.
A rotinização. Todo mundo ou quase todo
mundo da política acabou -- ou acabará -tomando algum tiro, proposital ou de bala
perdida. Olhe em volta. Difícil achar quem
não tenha pelo menos uma cicatriz.
Ainda sobre as tensões, está claro que o
show precisa continuar, mas vai ficando
também claro que o público parece meio
cansado da repetição do espetáculo.
Talvez estejamos chegando a um certo
limite da mesmerização, da hipnose
coletiva. Com o jogo meio que assim
zerado, talvez a pergunta da hora na
cabeça do povão venha a ser "afinal,
quem é o mais capaz de começar a
resolver meus problemas?".

Futuro do
entretenimento
Na próxima terça-feira (1º), ao meio-dia, a
Bússola promove um webinar para debater
sobre a realidade do setor no pós-pandemia
com Luis Bianchi, diretor de marketing América
Latina da Roku; Eduardo Albano, co-fundador
da Ubook; Tatiana Gracia, diretora de
Excelência de Marketing da Mondelez Brasil, e
Luis Justo, CEO do Rock in Rio. Participe!
Inscrições aqui.

Economia
Trabalho 1
Com flexibilização do isolamento,
desemprego recua no início de agosto

Trabalho 2
Governo amplia número de atividades que
podem trabalhar aos domingos e feriados

Auxílio emergencial
Estudo aponta perdas de renda com
possível redução no valor

Márcio de Freitas

Conjuntura

Analista político da FSB Com unicação

Inadimplência tem mínima recorde em julho
apesar de crise por Covid-19, aponta BC

A reforma
imprescindível

Contas públicas
Rombo já passa de R$ 500 bi em 2020

Guedes
Por onde se começa a reformar um
país? Essa pergunta deveria estar
presente no cotidiano dos brasileiros, de
todos os espectros ideológicos, inclusive
aqueles que ainda procuram uma
ideologia para viver.

'Economia já pegou no tranco', diz ministro

Petrobras
FUP aprova plano de estabilidade até 2022

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,51%; dólar vai a R$ 5,41

A Constituição de 1988 restabeleceu a
democracia, concedeu direitos em série
e montes de garantias aos cidadãos.
Muitos direitos a poucos, privilégios são.
Setores sociais mais rápidos e
organizados beberam água limpa na
fonte.
Várias foram as conquistas para
distinguir, distanciando pequena parte da
sociedade do povão. Constitucionalizouse a desigualdade em certos casos.
Foi preciso emendar a Carta Magna para
que servidores públicos perdessem a
aposentadoria integral, no futuro…

Na prática, eles ainda são imunes à
demissão, realidade comum aos
brasileiros normais quando a recessão
chega de forma abrupta, como agora na
pandemia de coronavírus. E disse o
Supremo Tribunal Federal, os
vencimentos dos servidores não podem
ser reduzidos.

Poder + Política
• Bolsonaro

conversa com partidos e diz
que não participará de 1º turno de
eleições municipais

• Paulo Guedes

vai prestar contas ao
Congresso na próxima terça-feira

• Votação

começará mais cedo e terá
horário preferencial para idosos

• STJ afasta

Witzel por 180 dias e PF
prende acusados de desvios na Saúde;
governador se defende

• TSE: lives com candidatos

e
apresentação de artistas são vedadas

Divino e maravilhoso o pequeno país
dentro do Brasil com um muro quase
trumpiano a isolar a grande maioria,
refém do auxílio emergencial e
sucedâneos para mitigar a fome e a
miséria. E olhem: o TCU já apontou
milhões recebendo o auxílio sem
necessitar.
A reforma administrativa é necessária. A
tributária idem. E imprescindível é a
reforma moral.

Saúde_Ciência
• Johnson

& Johnson iniciará testes
intermediários de vacina em 3 países

• Universidade

americana aponta primeiro
caso de reinfecção por Covid-19 nos EUA

• Taxa de resultado

positivo em teste de
Covid-19 caiu, diz gigante farmacêutica

Sustentável

• Pesquisa apura

se 2º teste positivo da
Covid-19 é reinfecção ou persistência

• Estudo analisa

saúde mental de
pesquisadores durante pandemia

Amazônia
Combate ao desmatamento será suspenso

Mapbiomas
Agropecuária foi responsável por 90% da
perda de vegetação natural do Brasil

Internacional
• Hungria

fechará fronteiras a estrangeiros

• Reino Unido

anuncia planos para
acelerar aprovação de vacina

• Merkel

alerta para provável agravamento
da pandemia nos próximos meses

• Na Argentina,

os efeitos da quarentena

• Primeiro-ministro

do Japão renuncia

Varejo&Consumo
• Faturamento

de lojas on-line no Brasil
cresce 47% no 1º semestre de 2020

• Lojas

de construção sofrem com
desabastecimento de insumos

• Sebrae:

7% dos bares e restaurantes
fecharam devido à pandemia

• B2W: novos

Bem-estar (em casa)
Pets
Efeitos da quarentena nos animais

Turismo de isolamento
Tendências e destinos de viagens em
meio a preocupações com protocolos

serviços e isenção de taxa

Corporativo
• Facebook

nega ataque hacker

• Globo

confirma que deixará de transmitir
F-1 a partir de 2021

• Coca-Cola cortará
reestruturação
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