13 de julho de 2020

Buscando a origem
Não há muitos detalhes disponíveis, mas a
imprensa internacional relata que os cientistas
enviados à China pela OMS chegaram e estão
em Pequim trabalhando em conjunto com
colegas locais para tentar identificar a origem da
pandemia (leia) (leia). Autoridades reforçam que
a investigação vai além da China e faz parte de
um esforço global contínuo (leia) (leia).

Nature: vírus pode ter chegado aos EUA em 2019
Informações de tráfego aéreo e outros dados sugerem que, em vários estados
costeiros, as viagens internacionais podem ter contribuído para impulsionar a
introdução do coronavírus nos Estados Unidos (leia).
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* 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

E nos EUA...
Assolada pela crescente curva de
casos, a Califórnia deu marcha-a-ré na
reabertura da economia (leia). E um
estudo de universidade norteamericana (Harvard) informa que pelo
menos 110 mil pequenos negócios
fecharam as portas entre o início de
março e o início de maio naquele país.
Aliás vale a pena ler a reportagem do
NYT sobre o drama das pequenas
empresas ali (leia).
No final do ano tem eleição nos
Estados Unidos. Não é o caso de
subestimar a preocupação sanitária,
mas política é política. Donald Trump
luta para reduzir o sofrimento eleitoral
dele, pelo menos na parte atinente aos
efeitos econômicos da Covid-19. Estão
em alta no marketing dele as
acusações contra a China. Com um
problema: os EUA, diferente da China,
tiveram tempo para se preparar.

*Dados do dia 12/07

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.

Mas infelizmente levam todo o jeito de
não ter se preparado para a pandemia.
Hoje lideram em números ruins o grupo
de países que em algum momento
parecem ter optado pela chamada
imunização de rebanho. E isso está
tendo um custo. Em casos e, portanto,
em mortes.
Qual será, afinal, o peso eleitoral dessa
decisão?

Economia

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Com unicação

Guedes

O fantasma que
assombra 6 capitais
Se a pandemia de coronavírus é
complexa o suficiente para ter
paralisado grande parte do mundo, ela
é ainda mais crítica em países
continentais.
Basta ver os EUA, onde o epicentro da
Covid-19 atingiu a região de Nova York
de uma maneira dramática, cedeu
após milhares de mortes e agora volta
a recrudescer no sul do país. E lá está
a curva de óbitos diários dando uma
guinada após semanas de declínio.
No Brasil, desde o início de junho
estamos num platô na média de
mortes diárias. É mais um planalto do
que um platô, como escreveu Alon
Feuerwerker, já que estacionamos no
patamar de cerca de mil óbitos diários.

'Brasil alimenta o mundo preservando meio
ambiente', diz ministro (leia) (leia) (leia)

Fome
Mais pessoas estão passando fome, diz
estudo anual da ONU (leia) (leia) (íntegra)

Auxílio emergencial
Benefício é insuficiente para manter
trabalhador em casa, diz pesquisa (leia)

Sistema financeiro
Abertura de contas digitais dispara (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,19% (leia); dólar fecha em
alta, valendo R$ 5,38 (leia)

Poder + Política
• Defesa vai à PGR contra Gilmar Mendes
por declaração sobre Exército (leia)

Mas esse quadro não é uniforme. E
isso se reflete imediatamente na
ocupação de leitos de UTIs. A
sobrecarga da rede hospitalar de São
Paulo e Rio de Janeiro diminuiu de
cerca de 90% em maio para uma
média de 65% em julho.
Mas o fantasma de um colapso na
saúde assombra agora as capitais de
pelo menos seis estados: Natal, Rio
Branco, Curitiba, Cuiabá, Belo
Horizonte e Florianópolis.
Neste jogo de xadrez, tem mais
chances de não perder - numa
pandemia ninguém ganha - aqueles
que tiverem maior velocidade na
logística hospitalar para evitar um
xeque-mate.

• Volta

da CPMF precisa ser discutida mais
cedo ou mais tarde, diz Mourão (leia)

• TSE terá consultoria

sanitária de hospitais
e fundação nas eleições (leia)

• E-gov possibilita

maior transparência entre
governo e cidadão (leia)

• Governo

exonera responsável por
monitorar Amazônia no Inpe (leia) (leia)

• União

paga R$ 15 bi a estados e
municípios para ajudar contra a crise (leia)

• Deputados

querem aprimorar projeto de
fake news aprovado pelo Senado (leia)

Saúde_Ciência
•
•
•

•
•
•
•

Vacinas de Pfizer e BioNTech recebem
status de 'via rápida' (leia)
OMS: crise pode ficar 'pior' (leia)
Estudo tenta explicar por que obesos
correm mais riscos de desenvolver
forma grave da Covid-19 (leia)

Biocon recebe aval da Índia para
vender medicamento (leia)
Maior estudo sobre coronavírus indica
principais fatores de risco (leia)
Universidade da Rússia diz ter
terminado teste de vacina (leia)
Plataforma faz monitoramento remoto
de pacientes com Covid-19 (leia)

Sustentável
Causa

Bem-estar (em casa)
Síndrome da cabana
Pessoas sentem-se inseguras em voltar a
retomar o convívio social (leia)

'Sugiro que percebamos que todos somos o
meio ambiente', diz Agustina Besada (leia)

Moda circular
O que é necessário e merece estar no
guarda-roupas. E o que não é (leia)

Idosos
Tecnologia permite a filhos e responsáveis
saber se está tudo bem - à distância (leia)
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1º epicentro da epidemia, Wuhan mostra
como economia pode se recuperar (leia)

on-line ensaia desacelerar em meio
a retomada, diz Goldman Sachs (leia)

• Tipos

de lojas que sobreviverão às
mudanças do mundo pós-pandemia (leia)

• Modelo

de comissões: o que muda? (leia)

América Latina vira a 2ª região com mais
mortes por coronavírus (leia)
Paciente mais grave do Vietnã se
recupera; país segue sem mortes (leia)
África do Sul voltou a proibir bebida
alcoólica na pandemia (leia)
França pode impor uso de máscara em
locais fechados para evitar 2ª onda (leia)
Itália registra mais um recorde negativo
de nascimentos (leia)
Manifesto de milionários pede aumento
de impostos dos super-ricos (leia)
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•
•
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Home office: executivos discutem
modelo híbrido (leia)
Jack Ma vende US$ 8,2 bi em ações
do Alibaba (leia)
Faturamento das academias sofreu
queda de 77% em abril e maio (leia)
Influenciadores de economia se
adaptam ao TikTok (leia)

