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Efeito paralisante
O IBGE divulgou hoje cedo mais um
dado revelador sobre os reflexos da
pandemia na atividade econômica.
Na primeira quinzena de junho, 1,3
milhão de empresas estavam
fechadas - temporária ou
definitivamente - (leia) (íntegra).
Dessas, 522,7 mil (39,4%) fecharam
as portas por causa da crise. Entre
2,7 milhões de empresas em
atividade no período, 70% afirmaram
que a crise teve impacto negativo
sobre o negócio (leia) (leia) (leia)
(leia) (leia) (leia).

Reação demorada
Pesquisa CNI revela que 67% acreditam que a
recuperação ainda não começou e 61% afirmam
que vai demorar pelo menos 1 ano (leia) (leia) (leia).
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'Tristeza' ganha força diante de debates sobre
o aumento no número de óbitos por Covid-19
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook
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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

Segunda onda
Estados Unidos, Irã e Israel. Não, este
não será um texto sobre conflitos bélicos
nem sobre geopolítica. Como mostra o
gráfico abaixo do Financial Times (média
móvel diária de sete dias de mortes por
Covid-19), são três países em que parece
estar havendo uma assim chamada
"segunda onda", mesmo depois de a
primeira ter claramente entrado em
declínio, nuns casos mais forte e noutros
mais suave. Mas sempre declinante.
*Dados do dia 15/07

O Brasil segue no seu planalto de país
relativamente estabilizado na complicada
liderança mundial de óbitos diários. Hoje
infelizmente batemos de novo o recorde
de falecimentos, sempre na média móvel
de sete dias. Chegamos a 1.072 mortes
diárias (o recorde anterior era de 1.058
mortes, em 23 de junho). Qual será o
caminho da nossa curva? Depois do
planalto vamos descer a ladeira ou vai
acontecer como nos três exemplos
acima?

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.

Teremos uma segunda onda, decorrente
principalmente da dispersão territorial do
SARS-CoV-2?

Marco Legal do
Saneamento
Na próxima segunda-feira (20), às 18h,
a plataforma Bússola promove um
webinar sobre o novo marco legal do
saneamento. Presenças confirmadas
do senador Tasso Jereissati, da dra.
Christiane Dias, diretora-presidente da
Agência Nacional de Águas (ANA),
Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior,
presidente da Sabesp, e Gustavo
Fava, sócio do BTG Pactual.
Participe. Inscrições limitadas

Economia
Sistema financeiro
Acertamos aprovar o mais rápido possível,
mas precisamos de WhatsApp seguro e
aberto, diz Campos Neto (leia)

Micro e pequenas
90% dos recursos do Pronampe foram
emprestados em um mês (leia)

China
PIB do país salta 3,2% no 2T (leia)

B3/câmbio

Marcelo Diego
Sócio-diretor da FSB Com unicação

Dólar cai 1,04%, vendido a R$ 5,328; Bolsa
fecha em baixa após duas altas (leia)

A vida imita a arte
Manhã fria de fevereiro, um grupo de
jornalistas espera no lobby de um hotel
em Nova York onde parte do elenco do
filme “Central do Brasil” está hospedado,
em meio a uma turnê de divulgação do
trabalho pelos EUA. Em instantes,
haveria a aguardada indicação para o
Oscar daquele ano _ e era quase certa a
presença na categoria “melhor filme
estrangeiro”.

Poder + Política
• Milton

Ribeiro assume o MEC (leia) (leia)

• Lava Jato

indicia Alckmin por suspeita de
lavagem de dinheiro, caixa 2 e corrupção
(leia) (leia) (leia); 'Minhas campanhas
foram todas dentro da lei', diz (leia)

• Maia

defende união para aprovar reforma
tributária (leia) (leia) (leia)

Ao saber da nossa presença, a atriz
Fernanda Montenegro nos convida a
subir para uma suíte, onde um lauto café
da manhã e a sua magnética presença
nos esperavam. Surpresa: não só a
indicação para filme estrangeiro
aconteceu, mas também sua
surpreendente nominação como melhor
atriz daquela temporada.

• Reforma tributária

Imediatamente, uma representante da
Academia se materializa em seu quarto e
pede que ela a acompanhe. Uma
maratona a esperava _ afinal, ela
precisava ser apresentada ao público
americano. Fernanda, em inglês
impecável, diz: “os brasileiros me
acompanham desde o começo. Graças a
eles, estou aqui. Então, é com eles que
vou falar primeiro”. Senta e,
pacientemente, se coloca à disposição
de todos nós.

• De cada 3 servidores

vai começar 'por área
de consenso', diz Paulo Guedes (leia)

• Alcolumbre

relata pane no celular após
votação do projeto das fake news e diz
que enviará aparelho para polícia (leia)

• Ministro

da articulação política, general
Ramos passa para a reserva (leia)
públicos federais, 1
está em trabalho remoto (leia)

É essa a história. A de ser genuíno. De
saber de onde veio, o que deseja falar e
para quem. Ter um propósito e
coerência. Mas ter também humildade e
gratidão.
Mais do que chavões de comunicação,
siglas e palavras empoladas, divido (mais
uma) grande lição que Fernanda
Montenegro ensinou e que pode e deve
ser aplicada naquilo que fazemos todos
os dias em nossa profissão.

Saúde_Ciência
•
•
•
•

Radiação nos pulmões pode acelerar
recuperação de doentes, diz estudo (leia)
Genética torna pessoa mais suscetível a
contrair Covid-19, diz estudo (leia)

Sustentável
Calor na Sibéria
Estudo relaciona fenômeno ao homem (leia)

Greta Thunberg
Rússia produzirá vacina em massa
neste ano, diz fundo de saúde (leia)

Ativista faz apelo a líderes europeus por
ações emergenciais pró-clima (leia)

Transmissão pré-natal da Covid-19
é rara, dizem especialistas (leia)

Varejo&Consumo
Bem-estar (em casa)
Crianças
Pandemia pode aumentar irritabilidade,
interrupções de sono e dependência (leia)

•

Bebidas quentes: marcas preferidas (leia)

•

Alpargatas: lifestyle e e-commerce (leia)

•

CNC: confiança do comércio sobe (leia)

•

Atacadão entra no comércio on-line (leia)

Inteligência emocional
Entendendo e administrando emoções (leia)

Corporativo
Internacional
•

Reino Unido, EUA e Canadá acusam
Rússia de usar hackers para tentar
roubar a pesquisa de vacina (leia)

•

França antecipa uso de máscara (leia)

•

Alemanha: quarentena obrigatória (leia)

•

UE mantém veto a turista brasileiro (leia)
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•

Twitter diz que hackers usaram
engenharia social em ataque (leia)

•

Evento on-line avança na pandemia (leia)

•

Vendas da Abbott caem (leia)

•

CCXP 2020 será 100% digital (leia)

•

Fórum Econômico Mundial elege as
empresas pioneiras em tecnologia (leia)

