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China aprova patente
A chinesa CanSino conseguiu a 
aprovação de patente para uma 
potencial vacina contra a Covid-19 
(leia). É a primeira autorização do tipo 
concedida pela China na corrida contra 
o coronavírus (leia) (leia) (leia). 
Conforme documento publicado no site 
da Administração Nacional de 
Propriedade Intelectual da China, a 
vacina pode ser produzida em massa 
'em um curto espaço de tempo' no 
caso de um surto (leia) (leia).
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* 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.

Redes sociais

Conjuntura 1
Guedes e Bolsonaro discutem alternativa 

para não furar teto de gastos (leia)

Conjuntura 2
Retomada de investimentos estrangeiros 

deve demorar mais no Brasil, diz IIF (leia)

G7
Países ricos avaliam prorrogar alívio da 

dívida para países pobres até 2021 (leia)

Inovação
Grandes empresas voltaram a liderar o 

movimento, diz estudo (leia)

Comércio exterior 1
Aumento do fluxo no Canal do Panamá 

sinaliza retomada do comércio global (leia)

Comércio exterior 2
OMC: transações ficam mais caras (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,73%; dólar a R$ 5,496 (leia)

• Bolsonaro volta ao Nordeste (leia); Não 

estou preocupado com 2022, diz (leia)

• É necessário tributar operação eletrônica, 

diz novo líder do governo (leia)

• AGU recupera R$ 3,29 bi para os cofres 

públicos no 1º semestre (leia)

•Maia diz não querer provocar desgaste e 

volta a cobrar reforma administrativa (leia)

• Dallagnol diz que seu afastamento é 

discutido 'com base em nada' (leia)

• TSE julga ação que pede cassação de 

Bolsonaro e Mourão (leia)

• Fachin diz que eleições presidenciais de 

2022 podem ser comprometidas (leia)

• Senado pode votar extinção de mais de 

200 fundos públicos (leia)

• Retorno presencial preocupa servidores 

públicos, que ameaçam greve (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Óbitos de profissionais das áreas 
essenciais por Covid-19 elevam a 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde
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*Dados do dia 16/08

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

3.359.570

19.373

2.478.494

772.540
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684
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E na Europa...

O gráfico abaixo é cristalino. Países europeus 

que tiveram bons e rápidos resultados após a 

adoção do isolamento social para combater a 

pandemia da Covid-19 enfrentam uma segunda 

onda de casos. A torcida é para que a letalidade 

da doença tenha caído desde a primeira onda. 

Também porque a ciência já não está mais 

tratando com um inimigo completamente 

desconhecido.

Até que se consiga uma imunização de rebanho, 

natural ou induzida pela vacina, é razoável supor 

que novas acelerações de casos sejam 

desencadeadas pelas medidas de flexibilização 

do isolamento. Afinal, o vírus é paciente, ele não 

vai simplesmente desistir de esperar porque as 

pessoas estão trancadas em casa ou tomando 

os cuidados de higiene recomendados.

A alternativa seria um rigoroso lockdown até a 

chegada da vacina, mas parece que quase um 

semestre após o início do isolamento social não 

há disposição do público nem adaptabilidade da 

economia para tanto.

E a tal da 

solidariedade...

Muito se fala em solidariedade nestes 

tempos de pandemia. Ela está de fato 

ocorrendo.

Mas basta aparecer um caso 

estarrecedor de uma menina de 10 anos 

estuprada desde os seis e grávida para 

colocar em xeque toda a empatia 

acumulada.

Não me refiro somente aos que são 

contra o aborto, que já ocorreu. Estão 

nesse cenário também os que são 

favoráveis.

Ambos os lados transformam uma 

menina de 10 anos em bandeira de suas 

respectivas causas, desumanizando a 

pessoa em si.

No Brasil, o aborto é permitido em três 

situações: para salvar a vida da mulher; 

quando a gestação é resultante de um 

estupro ou se o feto for anencefálico.

Nesses casos, o SUS fornece 

gratuitamente o procedimento. Essa é a 

lei.

Querem alterar a lei para que o aborto 

seja proibido em qualquer situação? Ok, 

mas não usem o caso da menina para 

isso. Querem alterar a lei para que o 

aborto seja permitido em qualquer 

situação? Ok, mas não usem o caso da 

menina para isso.

Essa menina, cujo nome e foto foram 

escancarados no ambiente digital, é uma 

vítima em todas as circunstâncias. Ela 

não é uma causa.

Empatia é se colocar no lugar do outro. E 

qualquer um que se ponha no lugar 

dessa menina só gostaria de um pouco 

de paz.

Sustentável

Água
Tecnologia permite converter água do mar 

em água potável em meia hora (leia)

Valor ao essencial
Sustentabilidade e moda convergem (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

21.549.706

767.158

Já é Natal
Estudo do Pinterest mostra que buscas 

estão em alta (leia)

Ler na quarentena
Dicas de leitura no Instagram (leia)

• Startup ajuda marcas como Natura e 

Arezzo a vender pelo WhatsApp (leia)

• Cade autoriza compra da Nike Brasil 

pelos donos da Centauro (leia)

• Latam e Azul começam a compartilhar 

voos a partir de hoje (leia)

• Índia supera 50 mil mortes (leia)

• Nova Zelândia adia eleições gerais (leia)

• Argentinos protestam contra quarentena 

mais longa da América Latina (leia)

• Coreia do Sul enfrenta novo surto (leia)

• Grupo cria ferramentas de suporte a 

políticas de combate à pandemia (leia)

• Sistema imune pode derrotar vírus sem 

produzir anticorpos, diz estudo (leia)

• Plasma convalescente: como funciona a 

técnica no combate à Covid-19 (leia)

• Anvisa aprova registro do 'medicamento 

mais caro do mundo' (leia)

• Fiocruz debate indicadores da pandemia 

no país e no mundo (leia)

Na próxima quarta-feira (19), às 18h, a 
Bússola, em parceria com o CEBRI 

(Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais) e a Exame, promove um 
webinar sobre a eleição para presidente 
nos EUA - que ocorre em novembro - e 
os impactos para o Brasil. Participarão 

do evento o sociólogo Demétrio Magnoli, 
o ex-embaixador Sérgio Amaral e o 

cientista político Hussein Kalout. 
Inscreva-se

Eleição nos EUA

• Vendas no varejo recuam 19,9% em 

julho, mostra ICVA (leia)

• Grupo Mateus, de supermercados, vai 

estrear na bolsa (leia)

Fake news atrapalham
Desconfiança e desinformação se alastram (leia).

147 mil
publicações coletadas

Na Rússia, primeiras doses
Já há 15 mil doses da Sputnik V (leia).

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Comunicação

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Brasil é 'laboratório ideal'
País reúne condições únicas para testes (leia).
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