24 de julho de 2020

Comércio global
ainda sofre
A Organização Mundial do Comércio
(OMC) divulgou hoje um relatório
semestral em que detalha como e em que
níveis as trocas entre os países estão
sendo impactadas pela pandemia (leia)
(íntegra). Uma das conclusões é que
medidas restritivas ainda atrapalham
bastante. Por outro lado, há um avanço
nas políticas de facilitação de importações,
em especial de itens médicos (leia) (leia).

Dados da OMS
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China compra
Os chineses absorveram 40%
das exportações agrícolas
brasileiras no 1º semestre (leia).
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Casos por estados

Debates acentuam relatos de família durante
o isolamento, elevando 'alegria' e 'saudade'
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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 FSB e
colunista de Veja e do Poder 360

Alguém explica?
Volta e meia retornamos aos gráficos do
Financial Times. Especialmente ao
Coronavirus tracked: has the epidemic
peaked near you? (navegue). Ali você pode
escolher os países a comparar (ou estados
norte-americanos). Pode escolher óbitos ou
casos, acumulados ou diários, neste caso a
média móvel de sete dias.

*Dados do dia 23/07

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.

Para olhar a última tendência da média
móvel de sete dias selecionei alguns países
que têm coisas em comum e bem
diferentes. Estados Unidos, Brasil e México
ou resistiram a implantar coordenadamente
o isolamento social ou retardaram essa
providência. Já Índia e Colômbia aplicaram
as orientações da OMS "by the book".
O fato, sempre esse teimoso, é que
Colômbia e Índia assistem agora a um
crescimento importante dos índices de
fatalidades. Já os Estados Unidos ensaiam
uma nova onda, e Brasil e México parecem
num planalto. E olha que o Brasil já vem
assim há uns dois meses.
Alguém explica?

Márcio de Freitas

Economia

Analista político da FSB Com unicação

Banco do Brasil

Seremos todos
Jorginho Guinle
O maior playboy da história
brasileira herdou fortuna imensa,
comparável em finanças pessoais
às riquezas naturais do Brasil no
plano das nações.
Jorginho Guinle viveu no jet set
internacional, nunca trabalhou,
namorou lindas atrizes de
Hollywood, frequentou festas para
príncipes e, aos 80 anos, foi à
falência.

Rubem Novaes deixa o cargo (leia)

Frete no agronegócio
Custo está caindo, diz ministro (leia)

Previsões
Copom ouve economistas sobre preços de
educação e passagens aéreas (leia)

Pnad Covid-19
Número de desocupados cai (leia) (íntegra)

Setor imobiliário
Financiamentos saltam no semestre (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,09%; dólar a R$ 5,21 (leia)

Resumiu sua trajetória dizendo ter
vivido uns anos além de seu
cálculo para custear suas
despesas e, por isso, quebrou.
Morreu morando de favor no
Copacabana Palace.
A sanha por minimizar os
impactos da pandemia de
coronavírus e retomar a rota de
gastos sociais mudou
completamente a agenda políticoeconômica do país.

O ajuste fiscal se tornou démodé
de hora para outra. Cai a estátua
de Hayek e sobe a de Keynes. A
ordem é gastar.
A Câmara dos Deputados
aumentou a participação do
governo federal no Fundeb de
10% para 23%, com 499 votos a
favor. E o Senado promete manter
o placar em alta.

Só lembrando: o aumento de
gastos na educação não tem se
traduzido em resultados
proporcionais na melhoria da
qualidade do ensino.

Poder + Política
• Congresso pode

avançar este ano na
reforma tributária, mas novo imposto não
deve ser aprovado, diz Maia (leia)

• Bolsonaro

é o candidato mais forte nas
eleições de 2022, diz pesquisa (leia)

• Perfis bolsonaristas

são retiradas do ar,
após decisão de Moraes (leia) (leia)

• PT apresenta

'Bolsa Família 2.0' para
fazer frente a Renda Brasil (leia)

• MPs

com ações de enfrentamento à
pandemia são prorrogadas (leia)

• Pandemia

reforça a necessidade do
serviço público, diz Anadef (leia)

• Governo

anuncia venda de imóveis da
União pela internet (leia)

E lá se vai a agenda distributiva
em tempo de calamidade: R$ 250
bilhões de auxílio emergencial,
mais uns R$ 16 bilhões para
estados e municípios…
A conta terá de ser paga. Só não
existe um Copacabana Palace
amigavelmente disponível para
um país com 210 milhões de
pessoas…

Saúde_Ciência
• Vacina:

processo que levaria anos pode
levar seis meses, diz OMS (leia)

• Mais

um estudo mostra a importância da
máscara na pandemia (leia)

• Harvard

Sustentável

e MIT criam protótipo de
máscara hospitalar reutilizável (leia)

• Lockdowns

Qualidade do ar em SP

• Isolamento

Amazônia

podem ter efeitos de longo
prazo na saúde das crianças (leia)
pode ter poupado 118 mil
vidas em maio no Brasil, diz estudo (leia)

Bem-estar (em casa)
Mindfulness
Ajudando a reduzir conflitos de casais (leia)

Faça você mesmo
A era dos pequenos reparos no lar (leia)

Poluição está 20% menor em julho (leia)

Em 2019, 90% dos incêndios foram em
áreas já desmatadas, diz Embrapa (leia)

Varejo&Consumo
• Consumo de massas cresce: quais
marcas estão na cesta do consumo (leia)

• Empresa cresce ajudando

varejistas a
monitorar o fluxo de clientes (leia)

• Restaurantes

e bares perdem 1,3 milhão
de empregos, diz entidade (leia)

Internacional
• Reino Unido

Corporativo

superará crise da Covid-19
até metade de 2021, prevê Johnson (leia)

• China ordena

• Fórmula 1 cancela GPs do Brasil,

• Japão

• Apps de ponto

fechamento de consulado
dos EUA em Chengdu (leia)
quer incentivar turismo (leia)

Estados Unidos, México e Canadá (leia)
eletrônico ajudam
empresas a controlar a jornada (leia)

• Alta

• Gigantes

• França e Noruega

• TikTok

de 60% em mortes por Covid-19 na
África do Sul indica distorção (leia)
impõem restrições a
viagens à Espanha (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

da tecnologia se preparam para
se defender no Congresso dos EUA (leia)
lança fundo de R$ 1 bi para pagar
criadores de conteúdo (leia)

