7 de setembro de 2020

Índia passa o Brasil
em número de casos
Com 4,2 milhões de infecções por Covid-19, a
Índia ultrapassou hoje o Brasil e assumiu a
segunda posição global - atrás apenas dos
Estados Unidos - em número de casos da
doença. O momento é de atenção: o governo
retomou serviços de metrô e há planos de
reabertura do Taj Mahal ainda neste mês.

Impacto na África

Informação confiável

Espiões duelam

Cientistas intrigados.

OMS faz apelos a governos.

Serviços secretos agem.
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'Depressão' se destaca nas
discussões sobre distanciamento social
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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

Usado em alta
Pandemias trazem, conforme diz o já
batido clichê, um "novo normal". Nos
Estados Unidos, um aspecto da nova vida
pós emergência da Covid-19 é o aumento
da demanda - e portanto do preço - de
carros usados (leia). E as razões são
duas.

*Dados do dia 06/09

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.

Uma, naturalmente, é a queda da oferta
de carros novos, resultado da paradeira
na indústria. Mas a segunda é mais
interessante: a disposição de trocar o
transporte coletivo pelo individual. Ou
trocar o Uber pelo carro próprio.
Aliás, quem anda de Uber - e não opta
pela absurda possibilidade de impedir o
condutor de abrir a boca - sabe como caiu
a demanda pelo serviço depois da
chegada do SARS-CoV-2.

Mas se a compra de carros "seminovos"
aponta para o alto nos EUA é também
porque o transporte coletivo ali é
largamente utilizado pela classe média
que tem carro - ou poderia ter - mas
prefere deixar em casa. Definitivamente,
não é o caso aqui.
Um campo interessante de estudos será o
consumo no pós-pandemia, ou após a
fase mais aguda dela. Disso dependerá, e
muito, a recuperação econômica. Bom
ficar de olho.

Economia

É amanhã
Amanhã, ao meio-dia, a Bússola promove
um webinar para debater os caminhos da
Reforma Tributária com autoridades
envolvidas na formulação das propostas que
estão no Congresso: senador Roberto
Rocha; deputado Federal Aguinaldo Ribeiro;
Vanessa Canado, assessora especial do
Ministério da Economia; e Bernard Appy,
diretor do Centro de Cidadania Fiscal. A
abertura da live será feita por Armando
Monteiro, ex-senador e ex-ministro de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. Participe! Inscrições aqui.

Conjuntura 1
Indústria perde participação na atração de
investimentos diretos no país

Conjuntura 2
Crédito consignado do INSS vai mudar

Eleições e pandemia
Doações de máscaras e álcool em gel para
eleições devem ficar isentas de ICMS

Questão tributária
Equipe econômica recomenda veto a
perdão de igrejas, que devem R$ 1 bi

Setor aéreo

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Com unicação

Voos voltam a crescer no mundo e atingem
maior patamar desde março

Seguro-desemprego

Segunda onda
mais distante
Agora que o Brasil entrou
realmente numa curva
descendente de mortes por
coronavírus, a pergunta que surge
é: teremos uma segunda onda?
Como já ressaltamos, todas as
teses relacionadas à Covid-19 são
relativas por se tratar de uma
doença nova, mas, pela análise
em vários países, não há sinais
concretos de que isso vá ocorrer.
A tendência é um aumento no
número de pessoas
contaminadas. Isso já ocorre na
Espanha e na França, por
exemplo. Mas não uma segunda
onda de mortes. O que, na
verdade, é o que importa, certo?
Por que a disparidade entre casos
confirmados e óbitos? Uma delas
é a massificação dos testes,
fazendo com que mais pessoas
sejam diagnosticadas, a maioria
leve ou sem sintoma, o que não
ocorria antes.

Governo suspende prazo

Poder + Política
• Líderes

buscam acordo para derrubar
veto à desoneração da folha de
pagamento de empresas

• Bolsonaro

participa de ato pelo 7 de
Setembro; na TV e no rádio, presidente
diz ter compromisso com Constituição,
soberania, democracia e liberdade

• Planalto

se afasta de ações para 200
anos da Independência

• Lula diz que Bolsonaro

converteu o
coronavírus em 'arma de destruição em
massa' e se coloca à 'disposição'

• Promotoria

Eleitoral alerta partidos sobre
recursos obrigatórios de acessibilidade

• Câmara pode votar

projeto para reativar
Conselho de Ética e comissões

Já a proporção menor de mortes
se deve principalmente
ao aprendizado dos profissionais
de saúde.
A taxa de mortalidade de
pacientes graves está em queda,
inclusive no Brasil.

Se as notícias por aqui começam
a melhorar, infelizmente já se sabe
qual é o novo epicentro: a Índia,
com seus 1,4 bilhão de habitantes.
Mais um capítulo desta história
mórbida.

Saúde_Ciência
• Vacina

chinesa em teste no Butantan é
segura para idosos, aponta estudo

• Primeira vacina

que for aprovada pode
não ser a mais eficaz

Não basta parecer...
Você faz boas opções climáticas?

• Farmacêuticas

vão se comprometer com
segurança de vacina contra Covid-19

• Vacinas

evitam 4 mortes por minuto e
poupam R$ 250 milhões por dia

Internacional
• No Twitter, Trump fala em 'maior
recuperação financeira da história'

• China quer construir cidade

Sustentável

sustentável,

inteligente e anti-pandemia

• UE faz alerta

ao Reino Unido sobre
respeito ao acordo do Brexit

Licenciamento ambiental
Petroleira Total renuncia à operação de
concessões no Foz do Amazonas

Varejo&Consumo
• Brasileiros

gastam menos com
desodorante e maquiagem

• Para atrair visitantes,

hotéis oferecem
mimos, spa e até passeio de iate a pets

• Salões

de beleza tentam resgatar cliente

• Filipinas

retiram embargo sobre a carne
de frango brasileira, diz agência

Corporativo
• Como a comunicação tem ajudado

Bem-estar (em casa)
Precrastinação
Contenha o impulso de tentar resolver
tudo o mais rápido possível

Lugar de criança
Ideias e soluções que se adaptam à vida
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Gol a atravessar a pandemia?

• Samsung fecha contrato

de US$ 6,65 bi
para fornecer 5G à Verizon

• Bill Gates

prova que as prioridades
mudam com a idade

• Ashton

Kutcher: 'Olho startups que
resolvem problemas'

