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Brasil tem contágio 

em desaceleração
O ritmo de transmissão da Covid-19 está 
em desaceleração no Brasil pela primeira 
vez desde abril. Dados do centro de 
controle de epidemias do Imperial 
College mostram que a taxa de contágio 
(Rt) foi de 0,98 (leia) (leia) (leia). Esse 
número traduz para quantas pessoas um 
paciente infectado consegue transmitir o 
vírus. Apesar de positiva, essa realidade 
ainda não indica, porém, um controle 
estabilizado da transmissão (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

MP 936
Governo deve prorrogar redução de salário 

e suspensão do contrato de trabalho (leia)

Saneamento
Previsão de regulamentação do marco do 

saneamento é setembro (leia)

Novo sistema
Criado com Banco Central um comitê de 

fiscalização de mercado financeiro (leia)

Micro e pequenas
Mais 3 meses para o Pronampe (leia)

Correios
No primeiro dia, greve tem 70% de adesão, 

diz federação de trabalhadores (leia)

Conjuntura
Como o piso sobe sempre, todo ministério é 

espremido contra o teto, diz Guedes (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,19%; dólar a R$ 5,53 (leia)

• Bolsonaro fala em 'meio-termo' entre R$ 

200 e R$ 600 para prorrogar auxílio (leia)

• Câmara derruba vetos ao uso de máscara 

e à proteção de indígenas (leia)

• Senado derruba vetos a trechos do 

Pronampe e de regime jurídico 

emergencial na pandemia (leia)

• Embaixador argentino diz que Fernández 

quer encontro com Bolsonaro (leia)

• STF começa julgamento sobre suposto 

dossiê contra 'antifascistas' (leia); Aras vê 

‘exagero’ em questionamentos (leia); 

Celso de Mello tira licença do STF (leia)

• TCU pede ao governo cautela nas 

informações sobre retomada (leia)

• Flávio Bolsonaro não vai participar de 

acareação em 21 de setembro (leia)

• PF prende donos da Avianca Brasil por 

suposto desvio na Transpetro (leia)
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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.
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19 de agosto de 2020

Acesse o dashboard interativo

Uma boa notícia

O achado do Imperial College de que a 

taxa de transmissão (R) da Covid-19 no 

Brasil está ligeiramente abaixo de 1 (leia) 

é consistente com a estabilização dos 

novos casos diários (veja no gráfico do 

Financial Times).

Mas o quadro nacional varia muito de 

estado para estado. Há acelerações, 

declínios e estabilidades, tudo distribuído 

pelo território nacional. Não dá para 

relaxar.

O R abaixo de 1 é claro produto de uma 

combinação de fatores. 

Em parte por causa do isolamento e do 

afastamento social, em parte 

provavelmente por uma parte já 

ponderável da população ter sido 

imunizada pelo contato com o SARS-CoV-

2.

Ainda sobre a pandemia, o Distrito 

Federal alterou a metodologia de 

divulgação dos óbitos. Vai informar 

também quantas mortes aconteceram 

efetivamente a cada dia (leia).

Para o distinto público, a única coisa que 

interessa é saber de tudo. Até porque os 

números reais sempre acabam 

aparecendo.

Tecnologia 5G: 

aspectos da decisão

O Brasil está diante de uma daquelas 

decisões cujos desdobramentos terão 

efeitos de longo tempo e profundo 

impacto na forma como nos 

relacionamos neste fantástico mundo 

virtual: a escolha do modelo para a rede 

5G e os respectivos fornecedores.

A nova tecnologia promete velocidade 

maior no tráfego de arquivos, ampliação 

da cobertura e avanço nas tecnologias 

imersivas, aquelas que nos “levam para 

dentro” do ambiente digital, como jogos, 

educação, telemedicina, controle de 

aparelhos domésticos e outros.

Poucas empresas no mundo detêm a 

tecnologia, destacadamente duas 

nórdicas, Nokia e Ericsson, e a chinesa 

Huawei, que sofre acusações do 

governo norte-americano. A americana 

Qualcomm engatinha.

O governo enfrenta escolhas difíceis. As 

opções impõem consequências 

incontornáveis com a China, nosso maior 

parceiro comercial, ou com os Estados 

Unidos. Esse dilema de mútua exclusão, 

no entanto, só existe se a questão for 

abordada a partir da perspectiva do 

confronto EUA-China, disputa que 

pouco, ou nada, nos diz respeito.

Não interessa ao Brasil eventual 

fragilidade para a inteligência chinesa 

nem para a norte-americana, que, a 

propósito, deixou por aqui suas digitais 

na interceptação telefônica e de 

mensagens de autoridades brasileiras, 

inclusive da então presidente Dilma 

Rousseff, como revelou Julian Assange

no escândalo conhecido como 

WikiLeaks.

O Brasil tem centros de pesquisa 

capazes de identificar a melhor solução 

para implantação do melhor sistema 5G 

para que nós, usuários, tenhamos 

acesso, liberdade e segurança no mundo 

digital. Aí está o interesse nacional.

Sustentável

Mourão responde DiCaprio
Vice convida ator a conhecer 'como 

funcionam as coisas' na Amazônia (leia)

Agro 'verde'
Juro 'quase zero' aos sustentáveis (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

21.989.366

775.893

Quarentena relaxada
Seguir os protocolos para adaptar-se (leia)

Homeschooling
Desafios da educação domiciliar (leia)

• Pepsico anuncia Roberto Azevêdo, diretor 

da OMC, como vice-presidente (leia)

• Apple: US$ 2 tri em valor de mercado (leia)

• Credores assumirão Cirque du Soleil (leia)

• Fusão entre Tecnisa e Gafisa criaria grupo 

com até R$ 3 bi em lançamentos (leia)

• Alemanha e França pressionam por 

conversas sobre reforma da OMS (leia)

• França registra maior número de casos 

desde o fim do lockdown (leia)

• 1 em cada 5 britânicos enfrenta sintomas 

de depressão na pandemia (leia)

• Dia Mundial Humanitário homenageia 

'heróis anônimos' (leia)

• Argentina prorroga quarentena, mas 

afrouxa regras em Buenos Aires (leia)

• Papa pede que vacinas sejam acessíveis 

para todos (leia)

• Estudo liga Covid-19 a aumento de 

diabetes tipo 1 em crianças (leia)

• Mais de 70% das cidades brasileiras 

tiveram mortes por Covid-19 (leia)

• Imunidade pode ser duradoura, mesmo 

após casos leves (leia)

• OMS: ‘Se a transmissão do coronavírus 

for baixa, as escolas podem reabrir’ (leia)

• Pediatras alertam para queda na 

vacinação infantil na pandemia (leia)

• Johnson & Johnson comprará Momenta 

Pharmaceuticals por US$ 6,5 bi (leia)

• Uso de cartão em compras pela internet 

e por aproximação dispara (leia)

• Nestlé eleva investimento no Brasil (leia)
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Avaliando
Ministério da Saúde vê tendência de 

queda, mas prefere aguardar (leia).
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Administração da FSB Comunicação

https://covid19.who.int/
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-esta-com-contagio-de-coronavirus-em-desaceleracao-pela-primeira-vez-desde-abril-24594245
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/08/pela-1a-vez-desde-abril-brasil-apresenta-contagio-de-coronavirus-em-desaceleracao.shtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pela-primeira-vez-desde-abril-brasil-mostra-desaceleracao-no-contagio-do-coronavirus,70003405323
https://exame.com/brasil/pela-1a-vez-desde-abril-brasil-tem-desaceleracao-no-contagio-da-covid-19/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/brasil-mostra-desaceleracao-no-contagio-do-coronavirus,9fe4a800dbde860386b37bca971970f9d3empoxm.html
https://oglobo.globo.com/economia/mp-936-governo-deve-prorrogar-por-mais-60-dias-acordos-de-reducao-de-salario-suspensao-do-contrato-de-trabalho-24594608
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-08/governo-preve-regulamentacao-do-marco-do-saneamento-em-setembro
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/19/governo-cria-com-banco-central-comite-de-fiscalizacao-de-mercado-financeiro.ghtml
https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/governo-prorroga-prazo-de-linha-de-credito-para-micro-e-pequenas-empresas
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/19/greve-dos-correios-tem-70-pontos-percentuais-de-adeso-dos-funcionrios-diz-federao.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/19/como-o-piso-sobe-sempre-todo-ministerio-e-espremido-contra-o-teto-diz-guedes.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/08/19/dolar-comercial-fecha-em-alta-r-5531.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/19/bolsonaro-fala-em-meio-termo-entre-r-200-e-r-600-para-prorrogar-auxilio-ate-fim-do-ano.ghtml
https://www.camara.leg.br/noticias/685595-deputados-aprovam-derrubada-de-vetos-ao-uso-de-mascara-e-a-protecao-de-indigenas/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/19/senado-derruba-vetos-a-trechos-do-pronampe-e-de-regime-juridico-emergencial-na-pandemia.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/embaixador-da-argentina-diz-que-alberto-fernandez-quer-encontro-com-bolsonaro-ate-o-fim-do-ano.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/19/supremo-comeca-julgamento-sobre-suposto-dossie-do-governo-contra-servidores-antifascistas.ghtml
https://www.poder360.com.br/justica/aras-ve-exagero-em-questionamentos-a-dossie-contra-antifascistas/
https://crusoe.com.br/diario/celso-de-mello-tira-licenca-do-stf-veja-o-que-pode-mudar-na-corte/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/19/em-relatorio-tcu-pede-ao-governo-cautela-nas-informacoes-sobre-retomada-da-atividade.ghtml
https://crusoe.com.br/diario/flavio-nao-vai-participar-de-acareacao-com-paulo-marinho-em-21-de-setembro/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/19/lava-jato---72-fase---pf.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/08/pela-1a-vez-desde-abril-brasil-apresenta-contagio-de-coronavirus-em-desaceleracao.shtml
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=bra&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=cases
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/grande-angular/saude-muda-metodologia-de-divulgacao-de-mortes-por-coronavirus-no-df
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/19/mourao-diz-que-convidara-ator-leonardo-dicaprio-para-conhecer-amazonia.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN25F1U7-OBRBS
https://www.agazeta.com.br/revista-ag/comportamento/aprenda-adequar-a-rotina-com-o-afrouxamento-da-quarentena-0820
https://www.selecoes.com.br/inspiracao/homeschooling-entenda-os-desafios-da-educacao-domiciliar-na-quarentena/
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2020/08/19/pepsico-anuncia-roberto-azevedo-atual-diretor-geral-da-omc-como-vice-presidente.ghtml
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,apple-e-a-primeira-empresa-a-ultrapassar-us-2-trilhoes-em-valor-de-mercado,70003398340
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/19/credores-assumirao-o-controle-do-cirque-du-soleil.ghtml
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/fusao-entre-tecnisa-e-gafisa-criaria-grupo-com-ate-r-3-bi-em-lancamentos-por-ano/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN25F221-OBRWD
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/08/19/franca-registra-maior-numero-de-casos-de-covid-19-desde-fim-do-lockdown.ghtml
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/em-meio-a-pandemia-um-em-cada-cinco-britanicos-enfrenta-sintomas-de-depressao.html
https://news.un.org/pt/story/2020/08/1723662
https://noticias.r7.com/internacional/argentina-prorroga-quarentena-mas-afrouxa-regras-em-buenos-aires-19082020
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/08/19/papa-pede-que-vacinas-contra-o-coronavirus-sejam-acessiveis-para-todos.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-08/estudo-liga-covid-19-aumento-de-diabetes-tipo-1-em-criancas
https://www.poder360.com.br/coronavirus/mais-de-70-das-cidades-brasileiras-tiveram-mortes-por-covid-19/
https://noticias.r7.com/saude/imunidade-contra-covid-19-pode-ser-duradoura-mesmo-apos-casos-leves-19082020
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/oms-coronavirus-volta-as-aulas.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/pediatras-alertam-para-queda-na-vacinacao-infantil-durante-a-pandemia
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN25F1ON-OBRBS
https://6minutos.uol.com.br/economia/novos-habitos-uso-de-cartao-em-compras-pela-internet-e-por-aproximacao-dispara-na-pandemia/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN25F28L-OBRBS
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKCN25F2OK-OBRDN

