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'Efeito pandemia' faz 

o PIB mergulhar
Os reflexos da crise impactaram fortemente a 
atividade econômica do Brasil no 2º trimestre. 
O IBC-Br, divulgado hoje pelo Banco Central, 
mostra um recuo recorde de 10,94% (leia) 
(leia) (leia). No semestre, a perda acumulada 
foi de 6,28%. Os dados, apesar de negativos, 
revelam algo importante: junho fechou no 
azul, indicando uma reação (leia) (leia) (leia).
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 
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Redes sociais

Guedes
TRF-1 suspende investigação (leia)

Comércio exterior
China se mantém como principal parceiro 

para o superávit brasileiro (leia)

Conjuntura
BNDES: prejuízo de R$ 582 mi no 2T (leia)

Setor elétrico
Governo prepara nova MP com redução na 

conta de luz para o Norte e Nordeste (leia)

Amazônia Azul
Pesquisas de minérios podem ampliar 

limites marítimos do Brasil (leia)

MEI
Cai a obrigatoriedade de alvará (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,89%; dólar a R$ 5,42 (leia)

• Hamilton Mourão diz ser 'totalmente contra' 

furar o teto de gastos (leia)

• FHC diz que Bolsonaro foi eleito porque 

'falou através das redes' (leia)

• ‘Mídias sociais acabam contribuindo para a 

degeneração da democracia’, diz Barroso 

sobre fake news nas eleições (leia)

• Governo envia ao Congresso acordo de 

cooperação em Defesa com EUA (leia)

• PSL negocia fim de punição a deputados, 

mas evita falar em volta de Bolsonaro (leia)

• Congresso tenta reverter imagem negativa 

do país na gestão ambiental e cobra 

demais Poderes (leia)

• Queiroz atuou 'arduamente' para adulterar 

provas, escreveu ministro do STJ ao 

decretar prisão (leia)
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Números elevados de infecções e 
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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.
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óbitos (total)
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Antivacinismo

Segue a polêmica sobre quanto da 

população precisa estar imunizada para 

que se atinja a chamada "imunidade de 
rebanho", aquela porcentagem de gente já 

com anticorpos que faz a curva de casos e 
mortes de determinada epidemia 

estabilizar e uma hora entrar em declínio.

A estimativa inicial na Covid-19 para esse 

número estaria em torno de 60%, mas há 
sinais de ser menos. E é bom que seja 

assim, porque do jeito que vai a 

polarização sobre tomar ou não vacinas é 
bastante possível que parte significativa 

da população decida não se vacinar.

Foi a conclusão, por exemplo, de uma 

pesquisa nos Estados Unidos (NPR-PBS 
NewsHour-Marist). Mais de um terço dos 

entrevistados disseram que não vão tomar 
a vacina contra o SARS-CoV-2. Um 

indicador da forte penetração do 

"antivacinismo" na população daquele 
país.

E o problema fica potencialmente ainda 

mais grave em países como o Brasil, onde 

o alinhamento com tal ou qual vacina 
passou a ser parte indissociável da guerra 

política. Isso fará com que haja ainda 
maior resistência na hora em que vierem 

as vacinas A, B ou C. Um quadro 

preocupante.

Viaduto fiscal

Engenheiros governamentais iniciaram o 

planejamento de uma obra a ser 

realizada com recursos do orçamento de 

2021, e inauguração de gala prevista 

para 2022. 

Um vistoso viaduto que permite superar 

os limites impopulares do teto de gastos, 

ligando votos à reeleição do presidente 

Jair Bolsonaro.

Problema: os pilares do viaduto terão de 

ser fincados sobre o terreno onde está 

localizado o posto ipiranga - cuja reação 

ao projeto não foi das mais simpáticas. 

Nessa confusão também estão 

implicados TCU, Congresso e o 

enigmático mercado.

Há sempre o dilema de um governo com 

limitados recursos financeiros, mas 

infinita expectativa de se manter no 

poder. Como pagar a conta para agradar 

o povo? O auxílio é caro, as obras idem. 

Mas governantes estão sempre dispostos 

a pagar, mesmo sem ter fundos. Afinal, 

continuar no poder é a prioridade.

Na memória, FHC segurou o dólar para 

garantir a reeleição. Lula gastou mundos 

e fundos para eleger Dilma, e ela 

quebrou o país mas foi reeleita. Foram 

vitórias de Pirro. As biografias não 

ficaram tão brilhantes com o tempo. As 

“obras” perderam a utilidade e se 

mostraram caras demais.

De fato, exerceram o direito de gastar 

para se manter o poder. Conseguiram 

em parte.

O Brasil parece estar se repetindo. Ao 

contrário de Marx, que mudou Hegel para 

ver a tragédia se converter em farsa, 

superamos as farsas e encenamos Édipo 

com sorriso maroto…

Sustentável

Baía de Guanabara
4 anos depois dos Jogos Rio-2016, 

qualidade da água está pior (leia)

Planares
Consulta pública está aberta (leia)
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20.730.456

751.154

Treinos híbridos
Práticas aliam múltiplas atividades (leia)

Imersão digital
Os reflexos sobre a empatia (leia)

• Para Nilima Bhat, defensora do 

movimento Capitalismo Consciente, a 

crise não pode ser desperdiçada (leia)

• Apps tentam se adaptar à Lei Geral de 

Proteção de Dados (leia)

• ESG: sobra interesse, mas falta 

informação, mostra pesquisa (leia)

• Funcionários querem mudança nos 

auxílios e vales das empresas (leia)

• UE fecha com AstraZeneca primeiro 

acordo de vacina do bloco (leia)

• Argentina prorroga quarentena em todo 

o país até o fim de agosto (leia)

• Reino Unido impõe quarentena para 

viajantes da França (leia)

• Vacina em spray desenvolvida pela 

USP pode ser aposta brasileira (leia)

• Risco de morrer por Covid-19 em São 

Paulo é 50% maior em áreas de menor 

nível socioeconômico (leia)

• Recuperados relatam fadiga muscular e 

cansaço respiratório (leia)

• EUA criarão linhagem de coronavírus 

para testes de risco em humanos (leia)

• Startup cria sistema para rastrear vírus 

em escolas e empresas (leia)

• Vacina da chinesa Sinopharm gera 

anticorpos em testes clínicos (leia)

Na próxima quarta-feira (19), às 18h, a 
Bússola, em parceria com o CEBRI 

(Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais) e a Exame, promove um 
webinar sobre a eleição para presidente 
nos EUA - que ocorre em novembro - e 
os impactos para o Brasil. Participarão 

do evento o sociólogo Demétrio Magnoli, 
o ex-embaixador Sérgio Amaral e o 

cientista político Hussein Kalout. 
Inscreva-se

Eleição nos EUA

• 'A companhia já virou online', diz CEO 

da Via Varejo (leia)

• Vendas de comércio eletrônico seguem 

acelerando no 3º tri, diz B2W (leia)

Desemprego se acentua
Na pandemia, pelo menos 3 milhões de pessoas ficaram sem trabalho no país, diz IBGE (leia).

170 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação
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