26 de junho de 2020

Platô nos estados
Nenhum estado brasileiro apresenta até
agora sinais de redução da transmissão
de Covid-19, permanecendo com um alto
número de casos e mortes. A conclusão
é de um estudo da Fiocruz.
O documento ‘A epidemia e os tempos
epidêmicos’ (íntegra) foi realizado a partir
de dados do sistema MonitoraCovid-19
(veja). ‘Essa tendência pode configurar
um patamar alto de transmissão (platô),
que pode se prolongar indefinidamente’,
aponta o estudo (leia) (leia) (leia).

Interiorização
O médico e neurocientista Miguel Nicolelis,
que coordena o Comitê Científico de Combate
ao Coronavírus do Consórcio Nordeste,
pontuou que o vírus passou a circular com
mais força nas cidades menores, onde há
carência de atendimento hospitalar (leia).
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Missão
nada trivial
O Datafolha (leia) e o DataPoder360 (leia),
com metodologias diferentes, dão o mesmo
resultado: Jair Bolsonário estável em seu
cerca de um terço de fiéis (ótimo+bom), com
a coluna regular algo emagrecida em favor
do ruim+péssimo.
Um quadro com jeito de parado neste
momento.
*Dados do dia 25/06

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.

Há algumas movimentações, como certa
troca que o presidente faz de um eleitorado
de maior instrução por um de menor. Mas
tampouco é tendência aparecida agora. E
era até esperado.
Se um governo tem políticas para os mais
pobres isso se reflete na popularidade. Até
onde Bolsonaro avançará nessa camada
social?
Será suficiente para contrabalançar a
corrosão que parece progressiva na outra
ponta do espectro?
E a pergunta mais importante.
Considerando que o chamado auxílio
emergencial é insustentável no tempo no
volume atual, conseguirá a política
econômica produzir crescimento e
prosperidade saudáveis em prazo
suficientemente curto para que a transição
seja suave?
E portanto sem perda de capital
político? Uma missão nada trivial para a
equipe econômica.

Márcio de Freitas
analista político
da FSB Comunicação

Socialismo
de direita
Otto von Bismarck foi o primeiro
governante no mundo a adotar um
sistema de seguridade social, em
1883.
Conservador prussiano, nutria ódio
aos socialistas e respirava com
dificuldade em ares democráticos.
Civil, adorava trajar uniformes
militares e unificou com guerras a
Alemanha.

Economia
Folhas de pagamento
Programa de financiamento faz 3 meses
com apenas 10% de empréstimos (leia)

Super Sete
Governo autoriza nova loteria (leia)

Caixa
Se o governo prorrogar 'coronavoucher',
será para quem já está recebendo (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa encerra em queda de 2,24%;
dólar fica em R$ 5,46 (leia)

Bismarck criou um seguro de saúde,
para acidentes, invalidez e, por fim,
para aposentadoria.
Assim silenciou os ecos de socialistas
que replicavam Karl Marx, seu
contemporâneo. O pragmatismo regia
Bismarck.
No Brasil de 2020, o auxílio
emergencial mostra que o povo não
está preocupado com a cor do gato ou
do presidente da República, se
vermelho, amarelo, negro ou branco.

Poder + Política
• Revisões de benefícios têm de passar
pelo Congresso Nacional (leia)

• R$ 42 mi do auxílio foram devolvidos
após detecção de fraudes (leia)

• Bolsonaro inaugura trecho da obra de
transposição do rio São Francisco (leia)

• Ministro da Justiça diz que governo não
interfere na PF (leia)

Quer soluções para seus problemas.
Ao verem cair os R$ 600 na conta,
milhões de brasileiros retribuem
aprovando Jair Bolsonaro.
Não se interessam em saber se o
DNA da bolsa é de FHC ou Lula.
Querem pagar as contas no fim do
mês.
A elaboração do Renda Brasil é
importante do ponto de vista político.

• Polícia Federal prende blogueiro ligado a
Sara Winter (leia)

• Wassef diz que abrigou Queiroz porque
queriam matá-lo e culpar Bolsonaro (leia)

• Lava Jato acusa auxiliar de Aras de
manobra ilegal para copiar dados
sigilosos da operação (leia)

• AGU recorre de decisão que determinou
uso de máscara ao presidente (leia)

E vai gerar muitos debates sobre a
paternidade dos programas sociais
brasileiros.
Mas o que importa saber mesmo é se
funcionará, quando começa e quanto
dinheiro cairá na conta.
O povo costuma ser bismarckiano
sem o notar.

Saúde_Ciência
• USP desenvolve vacina por spray
nasal (leia)

• Fiocruz: antiviral para hepatite
tem bom resultado contra a
Covid-19 (leia)

• OMS diz que vacina de Oxford
testada no Brasil é a melhor
candidata (leia)

Sustentável
CO²

Bem-estar (em casa)

Sustentabilidade é prioridade na
operação logística (leia)

Renovável
Orçamento
Delivery de comida pode ser
grande vilão na pandemia (leia)

Energia solar cresce 22,5% no mundo
com mais de 115 gigawatts (leia)

Dose
Alimentos tóxicos: 5 itens que causam
problemas se ingeridos em excesso (leia)

Varejo&Consumo
•

Internacional

•

Microsoft fechará lojas e sofrerá
impacto de US$ 450 mi (leia)
Supermercados lideraram receita e
geração de empregos (leia)

• Índia é o novo epicentro do
coronavírus na Ásia (leia)

• Bill Gates: Estados Unidos não estão
'nem perto' de fazer o necessário na
pandemia (leia)

• Surto entre imigrantes causa

Corporativo
• 'Levamos 12 anos para construir o

confrontos no sul da Itália (leia)

Airbnb e perdemos quase tudo em
semanas', diz fundador (leia)

• China registra 13 novos casos de

• Base de clientes de plataformas de

coronavírus em 24h (leia)

• Metade dos russos rejeitariam vacina
contra coronavírus (leia)
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investimentos dispara 74% (leia)

• Carrefour recebe autorização do BC
para atuar como banco (leia)

