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Corrida global 
pela vacina
A empresa de biotecnologia americana 
Moderna informou que um imunizante 
experimental mostrou bons resultados em 
um ensaio de estágio inicial (leia). 'Este foi 
um grande dia em termos de conhecimento 
terapêutico sobre cura e vacina', disse 
Donald Trump (leia) (leia). A Rússia também 
informou que espera iniciar testes em breve 
(leia). Já o presidente chinês Xi Jinping 
prometeu hoje compartilhar uma eventual 
vacina e alocar US$ 2 bilhões para a luta 
contra a pandemia (leia) (leia) (leia).

Soft & hard
O presidente da China, Xi Jinping, disse na 
Assembleia Mundial da Saúde, órgão 
governativo da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que uma eventual vacina 
chinesa contra o SARS-CoV-2 será um 
“bem público global”. 

Ou seja, a vacina será, diz Xi, colocada à 
disposição dos países, mesmo de quem 
não possa pagar. Veja no link para a 
Bloomberg.

Bem, se a oferta concretizar-se, quem 
pretende ganhar um bom dinheiro com a 
vacina contra a Covid-19 precisa correr 
para chegar (bem) na frente dos chineses. 

E aproveitar a janela de oportunidade. 

Tudo isso se um dia houver mesmo uma 
vacina. A Aids, por exemplo, nunca chegou 
a ter.

A saúde é o novo e mais agudo palco da 
disputa geopolítica global. Xi também 
prometeu compensar, com sobras, o 
dinheiro que Donald Trump decidiu tirar da 
OMS.

Nas redes sociais, seria hora de dizer “e 
que comece o mimimi”. 

Dias atrás Trump revelou que os EUA vão 
produzir um superfoguete muito mais 
veloz que qualquer um dos chineses e 
russos. Como estes reagirão?

São duas corridas. Pelo soft power e pelo 
hard power.
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Redes sociais

Auxílio emergencial
Caixa quer reduzir fila diária (leia)

Sistema financeiro

Bancos reconsideram decisão de 
aumentar tarifas de serviços (leia)

Diesel

Preço sobe 8% nas refinarias (leia)

B3/câmbio

Ibovespa sobe 4,69%; dólar a R$ 5,72 (leia)

Fome

FAO pede US$ 350 mi contra crise (leia)

• MPF abre investigação para apurar 
suposto vazamento da PF (leia)

• Celso de Mello decidirá sobre sigilo da 
gravação de reunião ministerial até o fim 
da semana, informa STF (leia)

• Presidente do Senado cancela recesso 
parlamentar de julho (leia)

• TRF-3 rejeita denúncia contra Lula (leia)

• Após 30 anos, Collor pede perdão por 
confisco da poupança (leia)

• Câmara de SP aprova antecipação de 
datas e cria mega feriado (leia)

Corrida virtual
Tradicional competição de Juiz de Fora 
(MG) muda formato para se adaptar (leia)

Apoio psicológico
Jovens de SP têm acompanhamento 
especial durante isolamento (leia)
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Sensações nas redes

Conversas sobre isolamento social ganham 

força. Críticas a quem não respeita, também

Brasil
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Casos por estados

16.792 óbitos

2.277 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Um longo caminho
Nos últimos dias, o relaxamento do 
isolamento social em diversos países 
tem ganhado as manchetes 
internacionais. Outros dados 
relevantes, porém, não têm repercutido 
da mesma forma.

Em coletiva de imprensa, enquanto o 
primeiro-ministro Boris Johnson dava 
detalhes a respeito do plano de 
relaxamento do isolamento social que 
afetará, em um primeiro momento, 
somente a Inglaterra, o principal 
assessor científico do governo, Sir 
Patrick Vallance, comentou sobre um 
estudo em andamento que visa rastrear 
a prevalência do novo coronavírus no 
Reino Unido.

Segundo o cientista, testes para a 
presença de anticorpos, realizados 
cerca de duas semanas antes, foram 
positivos em aproximadamente 10% 
dos londrinos e 4% da população do 
país em geral.

Ou seja, mesmo já contando com mais 
de 20 mil óbitos de Covid-19 até o final 
de abril, cerca de 96% da população 
britânica ainda permanecia vulnerável à 
doença.

Caso os dados desse estudo se 
demonstrem corretos, lembrando que 
há outros dessa mesma natureza em 
andamento, inclusive no Brasil, o 
desafio adiante será encontrar o 
equilíbrio possível entre a volta à 
normalidade e o manejo adequado da 
pandemia.

Amazônia

Desmatamento em abril foi o maior em 
10 anos, diz instituto (leia)

Mobilidade urbana
Como a pandemia está transformando a 
realidade das cidades pelo mundo (leia)

Comunidades indígenas
Peso da Covid-19 nas rotinas e hábitos (leia)

• Médica Nise Yamaguchi defende 
cloroquina, critica estudos e diz que 
aceitaria ser ministra (leia)

• Como prevenção, Trump diz que 
toma hidroxocloroquina (leia)

• Genoma do novo coronavírus: 12 
letras que mudaram o mundo (leia)

• Novo algoritmo é capaz de prever 
casos graves de coronavírus (leia)
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SP – da FSB Comunicação

*Dados do dia 17/05

Varejo&Consumo

A FSB Comunicação e o BMA - Barbosa, 
Müssnich, Aragão realizam amanhã (19) 
webinar com especialistas que irão analisar 
esse novo mundo sob o ponto de vista de 
saúde, comportamento e trabalho, além do 
uso de informações da saúde na nova 
dinâmica de trabalho. A ação faz parte do 
Projeto Regresso, oferecido pela FSB 
Comunicação, que auxilia organizações de 
diversos segmentos no planejamento de 
retorno às atividades. Inscreva-se

Principais temas

Brasil é 3º em número de casos
País ultrapassa o Reino Unido ao bater mais de 250 mil 
casos confirmados de Covid-19 (leia) (leia). O saldo de 
pessoas recuperadas passa de 100 mil (leia).

Corporativo

• Empresas amparam caminhoneiros (leia)

• GM e VW retomam produção (leia)

• Disputa pelo uso da marca iPhone no 
Brasil chega ao STF (leia)

Internacional

Debate

• Itália tem menor nº de mortes diárias 
desde março (leia)

• No Vaticano, Papa Francisco volta a 
celebrar missas com fiéis (leia)

• Angela Merkel e Emmanuel Macron 
propõem fundo de € 500 bi (leia)

• Covid-19 é o maior desafio desta era, diz 
Guterres à assembleia da OMS (leia)

• Japão também entra em recessão (leia)

• Vendas do varejo caem 36,5% em abril, 
mostra ICVA (leia)

• Hábito de consumo na pandemia deve 
permanecer, indica pesquisa (leia)

Pazuello: solidariedade a famílias
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, 

participou hoje, por videoconferência, da 73ª 

Assembleia Mundial da Saúde (leia).
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