8 de junho de 2020

Dados oficiais ajustados
Detalhes da nova versão do sistema
de acompanhamento da pandemia
no Brasil foram apresentados hoje.
A plataforma atualizada compila
dados locais e os organiza. Segundo
o governo, de maneira mais efetiva
e de fácil verificação, inclusive por
parte da sociedade (leia e assista).
Houve reações a mudanças
realizadas nos últimos dias (leia)
(leia) (leia). A OMS disse esperar que
a comunicação do Brasil sobre a
Covid-19 seja ‘consistente e
transparente’ (leia).

Ministério da Saúde explica
Pasta informa que corrigiu duplicidades e atualizou dados (leia).

Mídia forma consórcio
Veículos anunciam parceria por informações regionais (leia).
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A marca social
Hoje o presidente da República disse
que o problema do Brasil são as
nascentes manifestações contra o
governo dele. Jair Bolsonaro e equipe
estão preocupados, sabe-se, com a
possibilidade de a insatisfação social
produzida pela recessão econômica
funcionar como fogo no palheiro e
produzir movimentação ponderável nas
ruas.
*Dados do dia 07/06

O Planalto teme especialmente um
“quadro chileno”, e o presidente tem
dito isso em reserva e em público.
Manifestações de massa que
desdobram em atos violentos. Como as
que no Chile fizeram mergulhar a
popularidade do presidente Sebastián
Piñera e agora nos Estados Unidos
começam a queimar, segundo todas as
pesquisas, a gordura (política) de
Donald Trump.

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.

Mas o governo não está parado
esperando o tsunami. Também hoje o
ministro da Economia falou a deputados
que a administração Bolsonaro vai
repaginar o Bolsa Família. Vai tentar
fazer do novo projeto uma ponte para a
baixa renda e os informais atravessarem
a corredeira do pós-Covid. De quebra, o
governo ganharia o que a marquetagem
chama de “marca social”.

FSB Trocas

Economia

Corrida contra o tempo
Em webinar realizada hoje (08) pela FSB sobre
os desafios da vacina contra a Covid-19, os
doutores Eneida Parizotto-Lee e Wen Hwa
Lee, de Oxford, e a doutora Margareth
Dalcolmo, da Fiocruz, trouxeram informações
atualizadas sobre a vacina mais promissora do
momento, que está sendo desenvolvida pela
Universidade de Oxford e já começou a ser
testada em seres humanos. Os especialistas
abordaram também temas como as principais
pesquisas de tratamentos em curso no
mundo, as necessidades técnicas, legais e
econômicas para viabilizar a produção de
vacinas em larga escala, e o início dos testes
no Brasil, entre outros detalhes (veja).

Internacional
•

•

Nova Zelândia anuncia que não tem
mais casos ativos de coronavírus (leia)
Japão vê pior PIB desde a Guerra (leia)

•

Reino Unido inicia quarentena
obrigatória a viajantes (leia)

•

Cidade de Nova York reabre (leia);
Moscou, também (leia)

•
•

•

Banco Mundial
PIB brasileiro deverá cair 8% (leia)
Câmbio/B3
Dólar a R$ 4,85, menor valor em quase 3
meses (leia); Ibovespa sobe 3,18% (leia)
Reforma tributária
Governo vai enviar proposta ao Congresso
até agosto, diz Mansueto (leia)
Gasolina
Petrobras confirma alta de 10% (leia)
Conjuntura
BNDES suspende cobrança de dívidas de
estados e municípios até o fim do ano (leia)
Imposto de Renda
17,6 milhões já entregaram declaração (leia)
Orgânicos
Campanha quer promover e estimular o
aumento no consumo (leia)

Poder + Política

Buenos Aires isola favelas (leia)
•

Bolsonaro diz que 'forças nada ocultas'
açoitam o governo federal (leia)

•

Para FHC, pandemia ofuscou Guedes: 'Se
tiver consciência, vai pedir o boné' (leia)

•

Toffoli cobra trégua entre Poderes e diz
que 'dubiedade' de Bolsonaro sobre
democracia assusta (leia)

•

Planalto é alvo de vandalismo com tinta
vermelha (leia); homem é detido (leia)

Apesar do aumento de casos de Covid19, Índia inicia desconfinamento (leia)
Israel suspende relaxamento de
restrições após pico de casos (leia)

Corporativo
•

Dívida ameaça companhias aéreas (leia)

•

Profissões que devem estar em alta e
ganhar destaque no pós-pandemia (leia)

•

‘Podemos usar de violência’, dizem
integrantes do Antifas (leia)

•

Retomada será difícil e complicada para
restaurantes, diz dono da Rubaiyat (leia)

•

Celso de Mello prorroga inquérito sobre
acusações de Moro contra Bolsonaro (leia)

•

Mercado Livre vai parcelar boletos,
contas de consumo e impostos (leia)

•

Congresso vai analisar vetos presidenciais
só na próxima semana (leia)

•

BP vai cortar 10 mil empregos (leia)

•

•

Apple conquista patente para selfies em
grupo... à distância (leia)

Senado adia mais uma vez votação de
projeto das fake news (leia)

Varejo&Consumo
•

•

Consumo das classes C e D cai e mostra
novas prioridades, diz pesquisa (leia)
Thaila Ayala lança marca de roupas e
altera nome: Vir.Us para Amar.Ca (leia)

Saúde_Ciência
•

•

•

Estudo: isolamento pode ter poupado
3 milhões de vidas na Europa (leia)
Oxford avança em pesquisa sobre
injeção de anticorpos (leia)
No mundo, 153 drogas e vacinas são
testadas contra a Covid-19 (leia)

Bem-estar (em casa)
Festa junina
Dicas de maçã do amor para iniciantes (leia)
Dia dos Namorados
Serenatas virtuais viram opção (leia)

Sustentável
Década dos oceanos
Iniciativa da ONU mira o futuro (leia)
Queimadas
Ar poluído e doenças respiratórias (leia)
Amazônia Legal
Operação de combate a crimes
ambientais será prorrogada (leia)

