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Dados da OMS

Brasil avança na 

parceria da vacina
Um documento assinado na 
semana passada pela Fiocruz e 
a AstraZeneca dá base ao 
acordo entre os laboratórios 
sobre a transferência de 
tecnologia e produção de 100 
milhões de doses da vacina 
contra a Covid-19 (leia). Hoje, o 
Ministério da Saúde informou 
que pretende garantir R$ 1,9 
bilhão para isso (leia) (leia) (leia) 
(assista).
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Redes sociais

Energia elétrica
Quem não pagou a conta de luz pode ter o 

serviço cortado a partir de hoje (leia)

Comércio exterior
Brasil tem superávit comercial recorde em 

julho, de US$ 8,1 bi (leia)

Conjuntura
Desempenho do agro tem evitado queda 

maior da economia, diz Campos Neto (leia)

Gasolina
Novo padrão passa a valer no Brasil e deve 

elevar preços nas bombas (leia)

Reforma tributária
Contrapartida a microimposto será encargo 

zero a quem contratar desempregado (leia)

Correios
Funcionários adiam greve (leia)

B3/câmbio
Dólar emenda 2ª alta, de 1,83%, e vai a R$ 

5,314; Bolsa fecha quase estável (leia)

• Ministro da Justiça cancela ida ao Senado 

para falar sobre 'dossiê' (leia)

• Fachin suspende decisão de Toffoli sobre 

partilha de dados da PGR (leia)

• PGR contesta prisão domiciliar de Fabrício 

Queiroz e Márcia Aguiar (leia)

• Governo federal economiza R$ 466,4 

milhões com home office (leia)

• STF começa julgamento sobre medidas de 

proteção a indígenas na pandemia (leia)

• Acabar com meia-entrada não deixará os 

ingressos mais baratos, afirma UNE (leia)
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Sensações nas redes

A rotina e as restrições durante a pandemia 
elevam o sentimento de 'tristeza'
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• Venda online de plantas se populariza 

com a pandemia (leia)

• Multiplan e B2W fecham acordo para 

integrar lojas a marketplace (leia)

• Vendas podem apresentar queda no 

Dia dos Pais, avaliam lojistas (leia)

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.
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Acesse o dashboard interativo

Duas guerras

Duas perguntas da hora, 

respectivamente no mundo e no Brasil: 

"quando o público em geral terá 
acesso a uma vacina confiável que 

imunize contra o SARS-CoV-2?" e 
"quando o governo brasileiro vai 

conseguir interromper o pagamento do 

auxílio emergencial de 600 reais?".

Sobre a vacina, as coisas andam bem 
ciclotímicas. Num dia vem a notícia de 

que ela está quase para chegar. 

Noutro, a OMS diz que ela talvez 

nunca chegue (leia). Quem tem razão? 
Eis uma dúvida que só será dirimida 

pelos fatos da vida. Até lá será o diz-

que-diz-que.

E o auxílio? Ele custa 50 bilhões de 
reais a cada parcela. Mesmo se for 

cortado pela metade vai sair pela 

bagatela de 300 bilhões de reais por 
ano. O governo quebra a cabeça sobre 

o assunto, e a pressão da política é 
sentida em seu esplendor no ano 

eleitoral (leia).

São duas guerras, contra a Covid-19 e 

contra as consequências econômicas.
A luz ainda não apareceu no fim do 

túnel em nenhuma delas. 

E numa guerra vale sempre a velha 

máxima: é bem mais fácil entrar nela 
do que sair bem.

Outra face invisível

da pandemia

O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) publicou novo painel 

mostrando o excesso de mortes. Falando 

em português claro: a quantidade de 

mortes “a mais”, ou seja, além do 

esperado, ocorridas no Brasil este ano.

Pelo estudo (clique aqui), entre a 

ocorrência da primeira morte por Covid-19, 

em março, e 20 de junho, o esperado era 

que 329,3 mil brasileiros perdessem a vida, 

seja de doenças, acidentes, violência ou 

morte natural. Mas o número registrado 

nos cartórios é 23% maior. Até 20 de 

junho, morreram 74.172 pessoas “a mais” 

que o projetado.

Esse excesso é maior entre homens (27%, 

contra 18% entre mulheres). Por Estado, o 

maior percentual se deu no Amazonas 

(106%) e os menores (3%), no Rio Grande 

do Sul e em Santa Catarina. São Paulo 

registrou um excesso de 15% e o Rio de 

Janeiro, de 39%.

Sabemos que até 20 de junho haviam sido 

oficialmente confirmados 49.976 óbitos por 

coronavírus (hoje já passamos dos 94 mil).

A diferença entre essas mortes e o 

excesso total pode ser explicada em parte 

pela subnotificação (mortes por Covid não 

confirmadas como tal), mas em parte 

podem também mostrar um lado silencioso 

da pandemia.

Além das vítimas oficiais da Covid, há 

centenas de pessoas “a mais” morrendo de 

outras causas. São, por exemplo, 

cardíacos ou pessoas com câncer que não 

receberam tratamento, seja porque 

deixaram de procurar atendimento, seja 

porque procuraram e não conseguiram 

devido à superlotação.

Um triste efeito colateral da pandemia 

(mais um!), que deveria receber a devida 

atenção das autoridades de Saúde.

Sustentável

ESG
Como essa sigla está se tornando um pré-

requisito no mercado financeiro (leia)

Pantanal
Recorde de focos de incêndio em julho (leia)
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Cuide da própria energia
Algumas coisas 'sugam', mas há saídas 

para viver mais consciente e melhor (leia)

Cultura pop
Como a quarentena influencia criação (leia)

Quase 2 milhões de curados no país
No mundo, estima-se cerca de 15,7 milhões (leia).

• Integração Avon-Natura avança (leia)

• Cubo tem novo modelo de negócios (leia)

• Abertura de novas empresas cai 23,2% 

no 2T ante 1T, diz pesquisa (leia)

• CIEE registra aumento no número de 

vagas de estágio e aprendizagem (leia)

• Escolas alemãs retomam aulas sob a 

sombra da pandemia (leia)

• Argentina mantém o número de mortes 

por Covid-19 sob controle (leia)

• Portugal vive primeiro dia sem mortes por 

Covid-19 desde início da pandemia (leia)

• Coronavírus infectou 6 vezes mais na 

Itália que dados oficiais mostram (leia)

• Pode nunca existir uma 'bala de prata' 

contra Covid-19, diz OMS (leia)

• Perda de olfato causada pela Covid-19 

pode ser permanente, indica estudo (leia)

• Imunoterapia pode ser próximo grande 

tratamento para Covid-19 (leia)

O evento online "O Brasil, a Amazônia e o 
Meio Ambiente", que aconteceria na

próxima quarta-feira (05), foi reagendado
para o dia 07/08, às 10h. Com as 

presenças do vice-presidente da República, 
general Hamilton Mourão, e do ex-ministro
da Defesa Aldo Rebelo, que foi relator do 

Código Florestal na Câmara dos 
Deputados, o webinar discute as críticas, 

as pressões e os desafios enfrentados pelo
Brasil nas políticas para a Amazônia e o 

meio ambiente. Inscreva-se

Nova data
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