12 de setembro de 2020

Testes da vacina de
Oxford são retomados
A Universidade de Oxford e a AztraZeneca
anunciaram hoje que retomaram os testes da
vacina contra a Covid-19. O comunicado
oficial informa que os processos foram
revisados e que um comitê de segurança
independente fez a recomendação. Estudos
haviam sido pausados depois que um
voluntário teve reações adversas (assista).

Recrutamento

Anvisa aprova

Merck Sharp & Dohme recruta voluntários.

Agência diz que 'continuará acompanhando
todos os eventos adversos'. Unifesp aguarda.
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Pfizer e BioNTech querem expandir testes.
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Casos por estados

Conversas acentuam 'saudade' ao mencionar
parentes e amigos afetados pela pandemia
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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.

Arthur Melo
Gerente de Estratégia e Inovação da
FSB Comunicação

É seu direito
não estar bem
Nossa rotina virou um teste de equilíbrio. E todos
os dias tentamos segurar os pratinhos. Não à toa,
a depressão se tornou um problema em larga
escala.
A campanha Setembro Amarelo visa a prevenção
do suicídio, ação extrema de quem chega ao
próprio limite. Em minha vida adulta, já passei pela
depressão, o que me permitiu ter mais conforto em
dialogar sobre o problema.

*Dados do dia 11/09

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.

A depressão pode acometer qualquer um e não é
frescura. Todos têm o direito de estar doente.
Durante a doença, não se cobre estar bem,
respeite seu tempo. Como qualquer comorbidade,
cada paciente sofrerá por um tempo diferente, com
intensidade e processos diferentes.
Você não precisa passar por isso sozinho. Existem
profissionais que sabem como ajudar. Se
conseguir, converse com quem se sentir à
vontade. As experiências do outro podem ser um
atalho para você encontrar a melhora.
Não se medique sem orientação médica. Cada
medicamento é diferente e cada caso também. É
preciso avaliar o que você pode ou não tomar. Há
variações de tempo até fazer efeito e de período
de uso que podem te confundir e piorar seu
quadro. Clonazepam não é Paracetamol.
Em períodos como esse, crises de ansiedade
podem surgir. Nessas horas, nossa natureza se
torna mais primitiva e realizar ações simples é
mais difícil. Se precisar, não é vergonha buscar um
lugar seguro e telefonar para um amigo.
E lembre-se: isso é perfeitamente normal. Nesse
momento, muitos estão passando, já passaram ou
vão passar pelo mesmo.

Desafios do Brasil
contra o mercado ilegal
Na próxima terça-feira (15), ao meio-dia, a
Bússola promove um webinar para debater o
combate ao contrabando e à pirataria e as
perdas para o país com o comércio ilegal. A
live reunirá Edson Vismona, presidente do
Fórum Nacional Contra a Pirataria e a
Ilegalidade; Eduardo Bettini, coordenadorgeral de Fronteiras da Secretaria de
Operações Integradas do Ministério da
Justiça e Segurança Pública; e Pery Shikida,
economista e professor da UNIOESTE.
Participe! Inscrições aqui.

Não se compare com a felicidade alheia nem com
a sua felicidade de antes: foque no seu desejo de
melhora (mas sem se cobrar!).

Economia
Conjuntura
Países do Hemisfério Sul concentram mais
de um quarto do comércio global

Valor da moeda
Na crise, cotação do real chegou a estar
35% menor do que o valor ideal, diz estudo

Orçamento doméstico
Renegociação de dívidas fica em 2º plano
para maioria dos brasileiros na pandemia

Etanol
Brasil e EUA fazem parceria bilateral

Sociedade
Tributação tem maior espaço para ajudar
na redução da desigualdade, diz estudo

Poder + Política
• Bolsonaro tem reunião com Guedes; e
pode recorrer para depor por escrito
• 'Filho 04' de Bolsonaro, Jair Renan não
descarta entrar na política

• Fux divulga pauta de julgamentos do STF
• Justiça determina que Twitter entregue
dados de perfis bolsonaristas

Saúde_Ciência
• Por que o Brasil é considerado

o
‘laboratório perfeito’ para testar vacinas

• Casos crescem no Sul e mortes, no Norte

• Parlamentares negros elogiam decisão do
STF que prevê divisão de recursos
• Câmara já descontou quase R$ 1 milhão
de salários de deputados por faltas

• STF vai decidir se Estado pode obrigar
pais a vacinarem os filhos

Internacional
• Índia

tem novo recorde diário de casos

• EUA:

cai restrição a voos do Brasil

• Espanha:

volta às aulas presenciais falha

• Chile amplia estado

de exceção e toque
de recolher por mais 3 meses

Sustentável
Combate ao fogo
Menos verbas para os brigadistas no Brasil

Mudança climática
Dalai Lama pede ação conjunta

• Austrália

e Nova Zelândia têm protestos
contra distanciamento social

• Havana

estende toque de recolher e
proíbe viagens a partir da capital

• França supera 10 mil novos
• Reino Unido

casos diários

registra mais 3.497 casos

Varejo&Consumo
• Nos hábitos

de consumo, mais
diversão, menos mobilidade ou turismo

• Walmart testa sistema de entregas

por

drones nos EUA

Bem-estar (em casa)
Efeito reverso
Não sair de casa também pode ser
prejudicial à saúde

Viciados em sol
Pesquisadores sugerem que pode ser
uma predisposição genética

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Corporativo
• 15 habilidades

profissionais mais
requisitadas, segundo o LinkedIn

• Warren Buffett e Salesforce vão investir
US$ 500 mi no IPO da Snowflake

• Neymar

assina com a Puma

