2 de julho de 2020

Indústria reage
O IBGE divulgou hoje que a produção industrial
avançou 7% em maio, na comparação com
abril (íntegra). A alta recompõe apenas parte
das perdas causadas pela pandemia, mas vem
após dois meses seguidos de queda (leia) (leia)
(leia) (leia). Um destaque importante é o
segmento automobilístico (leia).

BC vê recuperação

Mais um sinal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
disse hoje que indicadores sugerem recuperação (leia).

Atividade econômica tem crescimento
de 0,6% em maio, diz FGV (leia).
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Principais assuntos

* 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.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe
colunista de Veja e do Poder 360

Velho
companheiro?
Amostras de esgoto da capital
catarinense, Florianópolis, de
novembro do ano passado
apresentaram presença do SARSCoV-2 (leia).

*Dados do dia 01/07

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.

É um achado importante, mas não
chega a ser páreo para Barcelona,
onde foi detectada presença do novo
coronavírus em amostras de esgoto
de março de 2019 (leia).
Com a palavra os especialistas. Que
mais credibilidade têm quando mais
facilmente admitem muita coisa ainda
não sabida sobre a Covid-19. Já entre
os leigos a moda parecem ser as
certezas absolutas.
Fariam melhor se seguissem a
máxima de Sócrates (o ateniense):
“Só sei que nada sei.”
Entrementes, o debate mundo afora
divide-se entre a “segunda onda” (leia)
e a organização da volta (leia). Ou da
passagem ao "novo normal".
A respeito disso, Beatriz Kira,
brasileira em Oxford, produziu um
relatório interessante sobre a situação
aqui: “Is Brazil ready to relax Covid-19
response policies?” (leia).
A saída é informar-se e raciocinar. E
praticar algum ceticismo. E não
descolar da realidade.

Sérgio Etchegoyen
Vice-presidente do Conselho de
Adm inistração da FSB Com unicação

Economia

Desequilíbrio e
segurança

Contas públicas
Governo prevê rombo de R$ 828,6 bi (leia)

O jogo pelo poder internacional revela
fatos que amplificam a insegurança para
as nações: o crescimento dos orçamentos
militares e o triste fracasso do sistema de
segurança internacional.

Auxílio emergencial

Os gastos globais com Defesa subiram
4% em 2019, o maior salto em uma
década. Para 2020, os EUA anunciaram
um orçamento de 716 bilhões de dólares,
e a China 173,5 bilhões, 6% a mais só
neste ano.

Brasil deve deixar de bancar empresas
ineficientes para dar dinheiro a famílias
necessitadas no pós-pandemia (leia)

Ao mesmo tempo, o Conselho de
Segurança das Nações Unidas, elemento
central do sistema de segurança
internacional, experimenta seguidos atos
de desrespeito a suas decisões. Foi assim
na invasão do Iraque pelos EUA e nas
ofensivas russas contra Geórgia e
Ucrânia.

O Tratado de Não Proliferação de Armas
Nucleares, outro importante instrumento
para preservação da paz mundial,
passados 51 anos de sua criação, se
mostrou um fracasso.
Não impediu o aumento dos estoques de
ogivas nem a ampliação do número de
países nuclearmente armados, de cinco
para nove - EUA, URSS, França,
Inglaterra e China, originalmente, mais
Índia, Paquistão, Israel e Coreia do
Norte.
O aumento de gastos militares, as
recentes agressões bélicas e a ineficácia
dos arranjos internacionais indicam que
cresce a luta político-diplomática pelo
poder mundial e que os principais atores
preparam seus aparatos militares para
sublinhar seus argumentos.

Isso aponta em direção a um mundo com
desequilíbrio multipolar, no qual os
centros de poder - EUA, União Europeia,
Rússia, China e Índia - serão incapazes,
pela própria assimetria, de garantir
estabilidade.

No último dia de prazo, 1,9 mi têm pedidos
de benefício em análise (leia)

BID

Vizinho solidário
Comunidades do Rio ajudam famílias
durante a pandemia, diz pesquisa (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 0,03%; dólar a R$ 5,35 (leia)

Poder + Política
• Aras

pede que STF intime Bolsonaro
sobre forma de depoimento em inquérito
sobre interferência na PF (leia)

• MP-RJ

intima Flávio Bolsonaro e sua
mulher a prestarem depoimento (leia)

• Promulgada

emenda que adia eleições
municipais para novembro (leia)

• Congresso se prepara

para 2ª fase de
agenda voltada ao saneamento (leia)

• TSE discute punir 'abuso de poder
religioso' (leia); corte estuda anistia da
multa para quem não for votar por medo
da Covid-19 (leia)

• Defesa de Lula pede

a Fachin acesso a
diálogos entre Lava Jato e FBI (leia)

Já é hora de discutir o que se espera do
Brasil.

Saúde_Ciência
• Brasil fica em 2º no mundo em novas
mortes e casos em 24h, diz OMS (leia)

• Comissão Europeia

tenta assegurar
doses de Remdesivir (leia)

• Macacos

desenvolvem imunidade para
Covid-19 rapidamente, diz estudo (leia)

• Pesquisa sugere que Brasil pode ter 8
milhões de infectados (leia)

Sustentável
Amazônia

Bem-estar (em casa)

Bolsonaro critica 'opiniões distorcidas
sobre Brasil' na Cúpula do Mercosul (leia)

Aquecimento global

Horta
Está na moda – e é fácil – cultivar
diversas variedades em casa (leia)

Fenômeno pode trazer mais riscos aos
peixes do que imaginado, diz estudo (leia)

Estudos
Distanciamento social não deve ser
obstáculo para incentivar os amigos (leia)

Varejo&Consumo
• Reabertura

de praça de alimentação
pode elevar movimento, diz Alshop (leia)

Internacional
•
•
•
•
•

• Shopping

permitirá entrada de carros nos
corredores para ‘drive-thru’ (leia)

Suíça restringe visitantes do Brasil e
de outros 28 países (leia)
Tóquio registra mais de 100 casos
pela 1ª vez em 2 meses (leia)
Flórida registra 10 mil novos casos
em um dia, novo recorde na
escalada da pandemia (leia)
Ministro da Nova Zelândia deixa o
cargo após 'furar' confinamento (leia)
Como o Vietnã salvou o 'paciente 91'
e segue sem mortes (leia)
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Corporativo
• McKinsey:

Diversidade melhora o
desempenho financeiro (leia)

• Gigante

de imóveis rejeita decretar
'fim' da Faria Lima (leia)

• Executivos

do Softbank e da Rappi
criam ONG para financiar ações de
combate à pandemia (leia)

