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Anvisa autoriza testes
com mais voluntários
Mais 5 mil voluntários vão participar da fase
3 do estudo clínico da vacina de Oxford no
Brasil. A autorização foi dada hoje pela
Anvisa. Com isso, o país terá 10 mil
pessoas envolvidas nesta etapa de testes.
Também foi ampliada a faixa etária dos
participantes, com a inclusão de maiores de
69 anos.

Pesquisa
61,2% dos brasileiros
tomariam vacina.

Taxa de transmissão no Brasil volta a cair
Imperial College London diz ser a menor desde abril.
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Conversas ressaltam o 'medo' de
complicações após o contágio por Covid-19

medo
37%
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13%

indignação
9%

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 FSBe
colunista de Veja e do Poder 360

A corda
Não tem escapatória. Ideias econômicas
estão sempre subordinadas às
circunstâncias políticas do governo que
precisa pilotar o transatlântico da
economia. Quando os "gestores"
econômicos têm dificuldade para
compreender isso, preparam a corda do
próprio enforcamento.

*Dados do dia 14/09

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 última que acreditou poder fazer um
ajuste fiscal #supermegablaster porque,
afinal, teria muito tempo para recuperar
depois a popularidade foi Dilma Rousseff.
O desfecho daquele projeto é conhecido.
Parece que Jair Bolsonaro não cultiva a
pretensão de ter a cabeça oferecida em
sacrifício aos deuses do mercado.
O problema é que parte dos que o
elegeram espera ainda que ele cumpra a
promessa de delegar 100% da política
econômica. Mesmo ao custo de ter de
deitar o pescoço na guilhotina. Trata-se de
uma contradição de difícil equacionamento
nos marcos da paz (leia).
A reeleição traz seus problemas, mas
mesmo se o mandato fosse único o
presidente nas regras de agora estaria
sempre sob risco de perder a maioria
congressual e cair. A questão é outra: para
ter liberdade de praticar políticas duras,
para qualquer lado, o presidente precisaria
eleger com ele a maioria do Congresso.
Mas aqui o sistema está organizado para
evitar isso.

Economia

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação
da FSB Com unicação

Feminicídio: a
tragédia dentro
da tragédia
Há uns 5 meses a Covid-19 coloca à
prova nossa capacidade de viver juntos.
Lembram da frase “eu passo mais tempo
com as pessoas do trabalho do que com
família”? Inverteu e não foi tão bom.
Belinda Mandelbaun, do Instituto de
Psicologia da USP, resume bem os dois
lados dessa história coronial sobre
hiperconvivência complexa na pandemia:
“enquanto alguns membros das famílias
estão descobrindo afeição um pelo outro,
aprendendo a estar juntos (talvez pela 1ª
vez), também temos casos em que essa
maior convivência pode ser traumática.
Há um aumento significativo nos relatos
de violência doméstica especialmente
contra mulheres e crianças”.

Arroz
Alta dos preços poderá estimular avanço da
produção no Brasil, diz FAO

Comércio exterior
EUA violaram regras ao impor tarifas sobre
produtos chineses, diz OMC

Trabalho 1
Salário de homem branco supera em até
159% o de mulher negra, diz pesquisa

Trabalho 2
STF julga constitucional divulgação da Lista
Suja do Trabalho Escravo

Copom
Começa a reunião para definir a Selic

Conjuntura
Ministério da Economia mantém previsão
de queda da economia em 4,7% este ano

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,02%; dólar vai a R$ 5,289

Você leu certo a última parte da frase.
Recente relatório feito para o Banco
Mundial, pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), destaca que
casos de feminicídio cresceram 22,2%,
entre março e abril deste ano,
comparados a 2019. Feminicídio AKA
assassinato de uma mulher, cometido
devido ao desprezo que o autor do crime
sente quanto à identidade de gênero da
vítima.
Entre os que estão felizes com a vida
doméstica misturada com o home office,
34% pretendem manter essa condição.
Isso é lindo. Mas o dado fica ofuscado
por essa violência obscena. E, com o
agressor always on, denunciá-lo, pela
proximidade constante, ficou mais difícil.

Tragédia dentro de tragédia.

Poder + Política
• Bolsonaro

dá bronca em time de Guedes
e proíbe falar de Renda Brasil; Cartão
vermelho não foi para mim, diz ministro

• STJ adia

julgamento de recurso de Flávio
Bolsonaro no caso de 'rachadinhas'

• Câmara acaba com auxílio

para
despesas com mudança de reeleitos

• Congresso marca para o final do mês
sessão para analisar desoneração

• Eleições

2020 têm 2º maior número de
vetados pela Lei da Ficha Limpa

• STF declara

inconstitucional a impressão
do voto pela urna eletrônica

Saúde_Ciência
• Covid-19

fez avanços globais de saúde
recuarem décadas, diz Fundação Gates

• Covid-19

'do futuro' deverá ser sazonal,
sugerem pesquisadores

• Incerteza

torna pessoas gananciosas e
egoístas, afirma pesquisa

• Estudo aponta

que imunidade contra
coronavírus dura pouco

• Crianças

e Covid-19: o que a ciência sabe

Internacional
• Hong

Kong vive primeiro dia sem novos
casos locais de Covid-19 desde julho;
país reabrirá bares, piscinas e parques
temáticos após exames em massa

• Covid-19

em comitiva do Brasil assustou
equipe de Trump após jantar, diz livro

• Trump afirma que vacina

contra Covid-19
pode chegar 'em semanas'

• Uso de máscaras pode induzir produção

Sustentável
Queimadas no Pantanal
A luta pela sobrevivência do maior felino
das Américas em meio aos incêndios

Biodiversidade
ONU: é possível desacelerar e barrar crise

de anticorpos contra Covid-19

• Emirados

Árabes aprovam uso
emergencial de vacina na linha de frente

• OMS e Unicef

pedem que governos deem
prioridade à reabertura de escolas

• Mundo

tenta conter 2ª onda de Covid-19
sem novos confinamentos

• Líderes

latino-americanos lançam
manifesto por renovação da democracia
diante da Covid-19

Varejo&Consumo
• Empresas continuam

com dificuldade
para repor estoques, diz IBGE

• Preço do iPhone sobe mais de 200%
desde 1º modelo lançado no Brasil

• Amazon lança plataforma

para comércio

de produtos de luxo

• Assembleia

Geral da ONU será virtual
pela 1ª vez em 75 anos de história

Corporativo
• Sony fechará

fábrica e irá interromper
vendas de TVs, áudio e câmeras no Brasil

Bem-estar (em casa)
Vamos dormir?
Sonecas longas podem não fazer bem

Tecnologia em excesso
Danos físicos e emocionais estão em alta

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Claro lançará novo

serviço de TV para
clientes que não têm pacotes

• ONGs

e agronegócio fazem aliança inédita
para enviar ao governo federal medidas
contra o desmatamento

