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Brasil quer fabricar vacina
Em audiência pública da comissão 

mista que acompanha as medidas do 

governo federal para o enfrentamento 

da pandemia de coronavírus no 

Congresso, o ministro interino da 

Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje 

que o governo deve assinar um acordo 

ainda nesta semana para produzir no 

Brasil a vacina contra a Covid-19 

desenvolvida pela Universidade de 

Oxford e pela biofarmacêutica 

AstraZeneca (leia) (leia) (leia) (leia) 

(leia) (assista).
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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

Copom
BC vê menor patamar da economia em

abril e queda forte no 1T (leia) (íntegra)

Comércio mundial
OMC projeta queda de 18,5% no 2T,

mas vê cenário menos pessimista (leia)

Caixa
‘Nossa missão agora é o crédito para micro 

e pequenas empresas’, diz Guimarães (leia)

Agro
Brasil poderia produzir mais sem derrubar 

uma árvore, diz ministra (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 0,67%; dólar a R$ 5,15 (leia)

• PF diz ao STF que precisa ouvir 

Bolsonaro sobre suposta tentativa de 

interferência na instituição (leia)

• Em reunião com cotado para o MEC, 

Bolsonaro pede plano de retomada (leia)

• MP pede ao TCU investigação sobre 

exoneração de Weintraub (leia)

• Justiça obriga Bolsonaro a usar máscara 

em espaços públicos do DF (leia)

• Polícia faz buscas em casa de parentes 

de Queiroz para localizar mulher (leia)

• Maia propõe pacto entre os 3 Poderes 

para recuperação econômica (leia)

• TSE defende manter o registro de 

candidaturas até 15 de agosto 

(leia); Senado aprova em 1º turno 

mudanças das eleições municipais (leia)

• Queremos aprovar prisão em 2ª instância 

em todas as esferas, diz Maia (leia)

Novos tempos
Pesquisa mostra que resiliência está 

vencendo a solidão na pandemia (leia)

Urban Jungle
Plantas para ter por perto e dicas de 

como cuidar de um jeito prático (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder 360

Sensações nas redes

Isolamento social e menções a estudos 

e teorias alavancam 'depressão'
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Ministério da Saúde
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• Empresa testará versão do 

remdesivir inalável (leia)

• Diagnóstico clínico passa a compor 

dados sobre coronavírus (leia)

• Estudo identifica fatores que 

contribuíram para disseminação 

inicial da Covid-19 (leia)

• Como funciona o teste de saliva 

para a Covid-19 (leia)
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Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Marcas de limpeza e higiene doam 

produtos, EPIs e lavagem de roupa (leia)

• A FDC promove amanhã (24), às 16h, o 

webinar ‘A nova ordem política: quando 

o público e o privado trabalham juntos 

para enfrentar a crise’ (participe)

• Recuperação do setor automotivo pós-

pandemia será lenta, diz Anfavea (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Yunes, do Mercado Livre: 'Vencedores 

no mundo não têm lojas físicas' (leia)

• Dados do BC apontam retomada das 

compras com cartão de débito (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.

• Chile ultrapassa Espanha e se aproxima 

de 250 mil casos (leia)

• Alemanha ordena reconfinamento

pontual após novo surto (leia)

• Inglaterra reabre pubs, restaurantes, 

hotéis, cinemas e museus em julho (leia)

• Após Trump dizer que ordenou redução 

de testagem nos EUA, força-tarefa nega 

ter recebido orientação (leia)

• Moscou entra na última fase de 

relaxamento com 1.081 casos (leia)

Marcella Brum
Diretora de Estratégia Digital

da FSB Comunicação
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Acesse o dashboard interativo

Abertura mental

Enquanto segue a corrida pela vacina (leia), 

em outras frentes científicas verifica-se que 

a chamada “imunização de rebanho” talvez 

nunca tenha sido mesmo uma alternativa 

razoável.

Pois estudos começam a apontar que a 

imunização obtida pelo contato com o 

SARS-CoV-2 talvez não seja duradoura 

(leia).

Numa boa notícia para as mulheres, outro 

estudo ainda inicial mostra que um remédio 

comum no tratamento de diabetes tem efeito 

bastante positivo em pacientes graves do 

sexo feminino (leia).

São notícias diversas, de fontes diversas, 

mas que compõem um quadro cada vez 

mais nítido.

Ele revela que os profissionais estão 

correndo a aprender a lidar com a Covid-19 

como quem conserta um avião em pleno 

voo.

Aprendendo a atirar em pleno combate. 

Coisa que não chega a ser surpresa. Se o 

vírus é novo até no nome, não haveria 

mesmo como saber tudo sobre ele com 

antecedência.

Mas isso tem consequências. Será que não 

seria hora de um pouco mais de humildade? 

Menos certezas peremptórias? Um pouco 

mais de curiosidade e de abertura mental ao 

contraditório?

Pandemia de 

informação

Desde que fomos atropelados pela 

pandemia, fomos também afogados 

por toda sorte de informações.

É fato. É fake. É tendência.

Falta tempo e sobra ansiedade para 

consumir, digerir, refletir e aprender. 

Vivemos uma infodemia.

A coisa é séria.

A pandemia de informação, 

classificada como infodemia pela 

Organização Mundial de Saúde 

(OMS), preocupa tanto quanto o 

próprio vírus.

O excesso de informação sem filtro 

está impactando a saúde mental das 

pessoas.

Ouço muita gente boa falar que está 

evitando essa overdose para não 

deprimir, não se aborrecer, não perder 

a fé na humanidade…

Mas fechar olhos e ouvidos não é 

solução. Informação é uma importante 

ferramenta.

E sendo correta e contextualizada 

gera conhecimento.

Conhecimento é fundamental em 

qualquer tempo. É ele que nos faz 

evoluir.

Como se imunizar contra esse mal?

O remédio não é novo: a fonte 

confiável e a curadoria de conteúdo 

relevante.

A boa notícia é que, mesmo em 

tempos de infodemia, podemos contar 

com profissionais que nos ajudam a 

separar o joio do trigo.

Sustentável

Amazônia
Fundos com R$ 21 tri pedem ação (leia)

Óleo na praia
Fragmentos voltam a aparecer no NE (leia)

Carbono
Brasil como centro negociador, diz BC (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

8.993.659

469.587

Estados
O ministro da Saúde, na audiência, elogiou a 

decisão do STF que deu aos estados e 

municípios a competência de decidir sobre as 

medidas de isolamento social (leia) (leia).
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