9 de julho de 2020

ONU prevê PIB menor e
mais pobreza
Um relatório da ONU sobre os impactos da
pandemia na América Latina e no Caribe,
divulgado hoje, estima queda de 9,1% do
PIB da região (leia) (leia) (íntegra) (sumário).
O aumento da desigualdade ampliará em 45
milhões o número de pessoas pobres (para
um total de 230 milhões) (leia). O secretáriogeral, António Guterres, pediu ações
urgentes (assista).

Fome extrema
Alguns países, entre eles o Brasil, são
listados como epicentros emergentes
da fome extrema, indica estudo da
ONG Oxfam (leia) (leia) (íntegra).
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Debates sobre a flexibilização do isolamento
social elevam o sentimento de 'medo'
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Casos por estados

* 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 FSB e
colunista de Veja e do Poder 360

O problema é a
bagunça
Brasília vive o vaivém das decisões
judiciais e do Executivo sobre abrir
ou não abrir (leia). Pode até ser um
caso relativamente pouco frequente
em âmbito nacional, mas é
sintomático de um dos nossos
principais problemas no
enfrentamento da Covid-19.
O problema é a bagunça. Ninguém
sabe exatamente quem manda e
qual será a decisão que estará
valendo amanhã. Troca-se o
planejamento, nos limites do que é
possível planejar num quadro como
o da pandemia, pela canetada
conforme o humor do momento.

*Dados do dia 08/07

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.

E tudo sempre abrigado na
casamata de uma hipotética
“ciência”.
Não deve ser coincidência que os
dois países mais afetados, em
valores absolutos, sejam as duas
nações no momento mais
mergulhadas em guerras políticas
intermináveis, duas federações em
que “federação” parece ter virado
sinônimo de fragmentação.

Uma parte da responsabilidade pela
desorganização cai na conta da
liderança. No fim das contas, o líder
sempre é o responsável em última
instância. Mas é inegável que certos
sistemas políticos têm sido piores
que outros para enfrentar esta
emergência.

Jennifer Queen
Diretora de contas de Inovação
na FSB Com unicação

Para conter o
impacto da Covid-19
na economia
Redução de demanda e consumo,
aumento de desemprego, perda de
poder aquisitivo. Só no Brasil, o Banco
Central estima queda de 6,4% no PIB
no ano em 2020.
Pelo menos parte desses efeitos
poderiam ter sido amenizados.
Dezoito meses antes do primeiro caso
de coronavírus, o epidemiologista
Nathan Wolfe, o matemático Gunther
Kraut e a corretora Marsh se juntaram
para colocar à venda um resseguro
que protegia empresas de eventos
extraordinários de alcance global:
pandemias.

Economia
Conjuntura
Impacto do crescimento na inflação definirá
se há espaço para mais corte nos juros, diz
Campos Neto (leia)

Indústria
Pandemia afetou negativamente 57% das
exportadoras, diz CNI (leia)

Estatais
Em 2019, lucro de R$ 109,1 bi (leia)

Trabalho
653 mil brasileiros recorreram ao segurodesemprego em junho (leia) (leia)

Motos
Junho indica retomada, diz entidade (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,61%; dólar a R$ 5,34 (leia)

Investidores institucionais – como
fundos de pensão – concordaram em
cobrir o risco. Mas ninguém comprou o
seguro.

Poder + Política

Uma pandemia era algo muito remoto
para justificar um custo tão alto no
presente (leia).

• Mourão

Se tivessem comprado, os prêmios
coletados nesses 18 meses
provavelmente não seriam suficientes
para cobrir as indenizações.

• Governo

Mas Kraut e Wolfe já começaram os
estudos para a próxima pandemia.
Como o Rathaus-Glockenspiel de
Munique, cuja dança de bonecos três
vezes ao dia lembra o fim da peste,
alguém vai precisar trazer a cidade – e
o mundo – de volta à luz, afirma Kraut.

diz que resultados que
investidores querem é redução de
desmatamento (leia) (leia) (leia)
federal vai antecipar
pagamento a fornecedores (leia)

• Carlos Bolsonaro

chama fake news de
'lixo' e fala em 'novo movimento pessoal'
(leia); presidente da CPMI pede dados
de contas excluídas (leia)

• STJ autoriza

prisão domiciliar de
Fabrício Queiroz e de sua mulher (leia)

• Toffoli

manda forças-tarefa da Lava Jato
entregarem base de dados à PGR (leia)

Saúde_Ciência
•
•
•
•
•
•
•

•

OMS inicia investigação interna sobre
gestão da pandemia (leia); entidade
afirma que crise segue acelerando (leia)
O que significa o alerta da OMS sobre
transmissão aérea da Covid-19? (leia)
Brasil atingirá 2 milhões de infecções já
na semana que vem, diz projeção (leia)
Comissão de Ética aprova testes de
vacina chinesa em SP (leia) (íntegra)
Cidade de SP tem 1,2 milhão de
pessoas infectadas, diz pesquisa (leia)
Negros têm maior risco de contrair e
apresentar casos graves de Covid-19,
indicam estudos (leia)
Governo diz ao STF que protocolo não
obriga uso de cloroquina e de
hidroxicloroquina (leia)

Vacina será testada em 30 mil pessoas,
diz Pfizer (leia)

Sustentável
Aquecimento global
Até 2024, temperatura estará pelo menos
1°C acima dos níveis pré-industriais (leia)

Bem-estar (em casa)

Rejeitos da pandemia
Máscaras e luvas param nos oceanos (leia)

Relação com o trabalho
O desafio de continuar motivado ou de se
importar muito com o que se faz (leia)

Varejo&Consumo

Treino em casa

• Varejistas

Tapete ideal para cada atividade física (leia)

Riachuelo e Marisa veem
otimismo na retomada do setor (leia)

• Octávio Café: o fim de uma era na
Faria Lima (leia) (leia)

Internacional
•
•
•
•
•
•

Japão diz que não decretará novo
estado de emergência (leia)
Novo lockdown em Melbourne provoca
corrida aos mercados (leia)
Covid-19 avança na África do Sul (leia)

Corporativo
•
•

Itália bloqueia entrada de turistas (leia)
Argentinos protestam contra
'quarentena eterna' (leia)
EUA debatem reabrir escolas (leia);
país bate recorde de casos diários (leia)
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•
•

IBGE: pesquisa vai medir impactos da
pandemia nas empresas (leia)
Maior contato com chefes ajuda a
produtividade, revela levantamento (leia)
Rappi: 'Máximo de personalização é
a chave do jogo' (leia)
Latam Brasil entra em processo de
recuperação judicial nos EUA (leia)

