12 de junho de 2020

Novos alertas, mesmo temor
Com medidas de isolamento sendo
relaxadas, a OMS renovou hoje uma
série de preocupações (leia).
Chamou a atenção para disputas
políticas, cobrou união, disse que a
vacina (quando vier) terá de ser um
bem público global e pediu cuidados
com mulheres, crianças e
adolescentes (leia) (leia) (leia). O
chefe do programa de emergências,
Mike Ryan, destacou que a situação
atual do Brasil é uma preocupação
crescente, mas que o sistema de
saúde ainda está 'suportando'.

Brasil passa o Reino Unido
Os dados oficiais divulgados hoje colocam o país como o
segundo do mundo em número de óbitos (leia) (leia).

Vigilância permanente
Nos EUA, uma nova onda de infecções (leia) não está
descartada, assim como na Europa, China e Índia (leia).
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e
YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder360

Sinuca
O mercado estima que o déficit
primário (contas governamentais
antes do pagamento de juros) será de
quase R$ 709 bilhões este ano. Para o
próximo ano a estimativa é R$ 200 bi.
O déficit primário em 2019 foi R$ 62 bi.
Ou seja, estamos diante de um cenário
de emergência fiscal gravíssimo. E
qual será a tentação do governo para
enfrentar o desafio? Não perderá
dinheiro quem apostar que Brasília
desejará aumentar os impostos.

*Dados do dia 11/06

FSB Pesquisa

Pois há dois jeitos de aumentar a
arrecadação: um é a economia crescer
o suficiente, o outro é crescer a carga
tributária. Como a primeira opção
parece irrealista, segundo todas as
previsões, é razoável imaginar que o
governo vai se debruçar sobre a
segunda.

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.

Se é que já não está se debruçando.
Onde está o problema? Aumentar
impostos num quadro de altíssimo
desemprego, queda de renda e forte
sofrimento das empresas não cria
propriamente um cenário estimulante
para novos investimentos privados. E
tem potencial social e político
explosivo.

Paulo Rossi
Diretor de núcleo da FSB Comunicação no DF

Economia

Que todos
venham à luz

Imposto de renda
Receita já recebeu 18,7 milhões das 32
milhões de declarações previstas (leia)

O termo “invisibilidade” suscita, desde
sempre, histórias e fantasias no mundo
das artes. Ser “invisível” garantiria
vantagens estratégicas e competitivas.
O cenário de pandemia, no entanto,
escancarou no Brasil a precária
condição de uma grande parcela da
população historicamente esquecida.

Sociedade
Pandemia pode jogar até 14 milhões de
brasileiros na pobreza, diz estudo (leia)
Mercado de trabalho
Brasil é o país na América Latina mais
propenso a cortar salários e demitir (leia)

São mais de 30 milhões de brasileiros
que nunca fizeram parte de registros
oficiais e que, agora, vêm à luz.
Com o Auxílio Emergencial, que
assegura uma renda mínima aos mais
vulneráveis nestes tempos sombrios, o
Poder Público deu largada a um
processo que se espera – e que
devemos cobrar – transformador.
Ao serem “notados”, com direito a
cadastramento e bancarização, esses
brasileiros tornam-se cidadãos.
Abrem-se as portas para ações que vão
além de um benefício emergencial,
como acesso à educação e a
programas de capacitação e de
microcrédito.
Num país desigual como o nosso, dar
visibilidade a esse contingente de
pessoas que viviam em uma dimensão
relegada não é pouca coisa.

Saúde_Ciência
•

Fornecedor alerta que Brasil pode
receber 8 mil respiradores fora do
padrão autorizado por Anvisa (leia)

•

Itaú e Fiocruz criam centros para fazer
25 mil testes de coronavírus (leia)

Internacional
Índia reabre em meio a alta de casos (leia)

•

PIB britânico cai 20,4% em abril (leia)

•

Pequim em alerta após 3 casos (leia)

•

UE pede que países do bloco se unam
para compra antecipada de vacinas (leia)

Varejo&Consumo
•

Dia dos Namorados: jantar em motel,
drink engarrafado e comida pronta (leia)

•

Hábitos de consumo vão mudar após
pandemia, aponta pesquisa (leia)

•

•

Poder + Política
•

MP que dava poder a Weintraub para
nomear reitores é revogada (leia)

•

Luiz Fux afirma que Forças Armadas não
são 'poder moderador' (leia)

•

Ministro do TSE admite usar provas de
inquérito das fake news contra
Bolsonaro, mas consulta Moraes (leia)

•

Avaliação do governo Bolsonaro deixa de
piorar, segundo pesquisa da XP (leia)

•

União quer arrecadar R$ 30 bi com venda
de imóveis em 3 anos (leia)

•

Governadores do Nordeste criticam
operações 'espetaculares' da PF (leia)

•

Brasil punirá violação de dado só em
agosto de 2021 (leia)

Fabricantes de ampolas de vidro se
preparam para vacina (leia)

•

•

B3/câmbio
Ibovespa cai 2,02%; dólar a R$ 5,04 (leia)

Lei suspende direito de arrependimento
para compras à distância de alimentos,
bebidas e remédios na pandemia (leia)
69% dos shoppings já estão reabertos
no país, diz Abrasce (leia) (leia)

Corporativo
•

Venda de lava roupas da Ypê que
prometia combater vírus é suspensa (leia)

•

Cresce procura por alimentos em
plataformas digitais, diz OLX (leia)

•

Diversidade é aposta das empresas para
retomada pós-pandemia (leia)

Bem-estar (em casa)
'Zoom fatigue'
O que é a sobrecarga de atenção
necessária em chamadas (leia)
Busca por vitamina D
Alternativas adotadas pelos cariocas (leia)
Aula do filho
Como evitar a exaustão emocional (leia)

Sustentável
Desmatamento da Amazônia
Alertas indicam que temporada pode ter
devastação maior que a anterior (leia)
Ativismo climático
Como um dos grupos mais organizados
do mundo tem atuado na pandemia (leia)

