9 de setembro de 2020

Vacina russa entra na
última fase de testes
Autoridades russas informaram que a
vacina Sputnik V entrou na última
etapa de testes. Nesse estágio de
larga escala, o imunizante terá de dar
respostas sobre segurança e eficácia.
A aplicação começou hoje e envolve
um total de 40 mil voluntários.

Bahia fecha acordo
Governo avança nos termos
de parceria com a Rússia.

Retomada
AstraZeneca pode restabelecer testes.

Dados da OMS

27.486.960
894.983
Brasil

Painéis

casos
no mundo
óbitos
no mundo

Ministério da Saúde

4.197.889
35.816
3.453.336
616.014
128.539
1.075

casos (total)
novos casos
(em 24h)
recuperados

Redes sociais

138 mil

560 mi

publicações coletadas perfis potencialmente
impactados

Acesse o dashboard interativo

em
acompanhamento
óbitos (total)

Sensações nas redes
óbitos (em 24h)

Casos por estados

Críticas ao governo federal e embates
sobre política elevam 'indignação'
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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.

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

A ciência que
interessa
A suspensão dos testes com a vacina da
AstraZeneca desencadeou uma guerra
de informação e contrainformação,
conflito em que a confiança do público é
o alvo principal.

*Dados do dia 08/09

Será ingenuidade acreditar que no
mundo multibilionário das vacinas para a
Covid-19 as ações, inclusive as das
bolsas de valores, vão flutuar apenas
com base na busca do bem e da
verdade.
O buraco é sem dúvida mais em baixo.

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 leitor ou leitora são suficientemente
inteligentes para notar os diferentes
tratamentos dados pelo universo
informacional às diversas vacinas, e para
fazer a correlação com os interesses
geopolíticos envolvidos. Melhor não se
enganar: é briga de cachorro grande.
Numa outra esfera, algo deve preocupar.
O fato de o diz-que-diz-que e de o
"minha vacina é que é a boa" poder,
quem sabe?, dar um gás ao
antivacinismo.
Para que a sociedade esteja protegida é
preciso que a vacinação atinja
obrigatoriamente um certo percentual. E
isso será definido pela ciência.
Que preferencialmente não deve ser a
ciência política. Ou a crendice política.

Cauê Madeira

Economia

Diretor de Planejamento da
Loures Consultoria

Não infoxique
seu público

Inflação oficial
IPCA fica em 0,24% em agosto, maior
taxa para o mês desde 2016, diz IBGE

Preços dos alimentos
Ansiedade e estresse causados pela
hiperconectividade e essa sensação
de estar sempre desatualizado
causam a chamada infoxicação. Isso
ocorre quando a quantidade de
informação que você recebe é maior
do que é possível processar.
Um dos assuntos de destaque do
YOUPIX Summit, que aconteceu na
última semana, o painel abriu o
segundo dia do evento online
discutindo o peso do excesso de
conteúdo em tempos de pandemia.
Consumo de informação, mesmo que
por entretenimento e lazer, virou lição
de casa.

Objetivos de leitura, metas para
maratonar série, ou mesmo lembrar
de cabeça os dados mais recentes
sobre a pandemia – perde-se o
prazer, a curiosidade e o interesse
pela informação para entrar em uma
briga impossível de se vencer.
E qual é a solução? Primeiro, pegar
leve. A conectividade é positiva, mas
pode tomar muito espaço no nosso
dia a dia. Foque em profundidade e
qualidade. Escolha os canais e redes
em que você irá consumir esse
conteúdo. Faça sua própria curadoria.
Nisso há também uma lição clara para
as marcas: se eu não tenho nada
importante para falar, eu não vou
falar. Novamente, chegamos à
discussão sobre propósito e
autenticidade, afinal falar com
relevância é mais importante do que
falar a qualquer custo. Aliás, é uma
questão de saúde. Não infoxique seu
público.

Ministério da Justiça notifica mercados;
alíquota de importação do arroz cai a zero

Reforma tributária
Simulação é pouco para mostrar impacto,
diz Ministério da Economia

Conjuntura
FMI diz que crise está 'longe de acabar' e
que mais auxílio é necessário

Pré-sal
Vetada mudança em divisão de recursos
para estados e gasodutos

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,24%; dólar vai a R$ 5,30

Poder + Política
• Advogados

são alvos da Lava Jato; OAB
promete ir à Justiça

• Sem acordo, Câmara adia votação

para

retomar comissões na pandemia

• Relator

sugere estender prazo para uso
de créditos extraordinários até 2021

• Mourão

relaciona alta dos alimentos ao
pagamento de auxílio emergencial

• Maia

e Alcolumbre elogiam Toffoli em
sessão especial no Congresso

• Guedes

diz que se afastará de
negociações com Congresso Nacional

• Maia

diz que, sem diálogo, reforma
administrativa no Judiciário não avançará

Saúde_Ciência
• Terapia

com células-tronco contra Covid19 grave tem resultados positivos

• Estudos

testam eficácia da vacina BCG
contra a Covid-19

• Dasa anuncia

testes no Brasil de nova
possível vacina

• Pfizer e BioNTech

negociam venda de
200 milhões de doses de vacina à UE

• 'É assustador:

tem um movimento contra
uma vacina que nem existe ainda', diz
Miguel Nicolelis

Internacional
• China impediu

Sustentável

Covid-19 de se espalhar
no país, mas não no mundo, diz Trump

• Restaurantes

de Nova York poderão
retomar refeições em locais fechados

• Reino Unido

volta a reduzir contato social

Acordo Mercosul-UE
Cientistas apontam falhas e pedem revisão

Fogo no Pantanal
Cerca de 10% do bioma destruídos

• O que pode explicar

‘segunda onda’
menos mortal de Covid-19 no mundo

• Papa aparece

usando máscara pela
primeira vez e pede: ‘Não se amontoem’

Varejo&Consumo

• PIB da Rússia cai 8% no 2T

• App ajuda

• Peru inicia teste de vacina chinesa contra

• Anatel

Covid-19 em 6 mil voluntários

• Itália

tem mais 1.434 casos de infecção
pelo novo coronavírus e 14 mortes

na contratação de
freelancers para serviços de casa
define que canais com
programação fixa da internet não devem
seguir lei de TV por assinatura

• Redução da mortalidade

infantil é
ameaçada pela pandemia da Covid-19

• Boris Johnson

defende lei que altera
acordo do Brexit

Corporativo
• Vale

e Petrobras superam Mercado Livre
como mais valiosas da América Latina

• Ex-chefe

Bem-estar (em casa)
Novos ambientes
Chapelarias e lavatórios em alta

Nos EUA
Vendas de colchões registram salto

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

da Volkswagen irá a
julgamento pelo 'dieselgate'

• Google

lança fundo de R$ 5 mi focado
em empreendedores negros no Brasil

• Empresas já captaram

R$ 10,3 bi com
IPOs em 2020, mais que 2019 inteiro

