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'Tristeza' cresce após Brasil registrar
160 mil óbitos por Covid-19
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Principais assuntos

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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

5.545.705

10.100

4.980.942

404.689

160.074

190

1º de novembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

3 perguntas de ESG 

para Taciano Custodio
(diretor de Sustentabilidade da Minerva Foods)

1. O que o mercado externo deveria saber 

sobre o ESG no Brasil?

Nos últimos anos, houve um avanço considerável 

com a preservação de milhões de hectares de 

vegetação nativa dentro de propriedades rurais, o 

aumento dos índices de produtividade por meio da 

adoção de tecnologia no campo e a intensificação 

da pecuária, entre outros exemplos. Na esfera 

social, o agro Brasileiro segue empregando, 

levando desenvolvimento ao interior e contribuindo 

para a balança econômica. Por fim, a governança 

sustenta a abertura de novos mercados para 

exportação dos produtos brasileiros, com 

responsabilidade sanitária, segurança dos 

alimentos e bem-estar animal. Precisamos dar 

visibilidade a isso no mercado externo.

2. Qual é o principal desafio para o setor 

agropecuário?

O monitoramento de todos os elos de produção da 

cadeia da carne ainda é um desafio para o setor. 

Animais provenientes de áreas griladas e 

desmatadas de forma ilegal podem se misturar 

com a grande maioria dos produtores sérios e 

legais. Uma das possibilidades para monitorar 

propriedades rurais e entender o fluxo dos animais 

é o uso das Guias de Trânsito Animal (GTAs) –

cuja responsabilidade é do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF) –, presentes em todas as fábricas da 

Minerva Foods. Para isso, é inerente que as 

indústrias tenham acesso às GTAs.

3. Como evoluiu na Minerva a importância da 

área de sustentabilidade nos últimos dez 

anos?

Assumimos uma posição pioneira em 

sustentabilidade, responsabilidade social 

corporativa e governança. Somos a única empresa 

do setor atualmente financiada pela IFC, do Grupo 

Banco Mundial, que apoia nosso gerenciamento 

das questões socioambientais de nossa cadeia 

produtiva. Nas auditorias do Ministério Público 

Federal – que são o principal e mais confiável 

procedimento de verificação de terceira parte da 

cadeia –, registramos os melhores resultados 

entre os principais players do setor. Recentemente 

iniciamos testes com o Visipec, uma ferramenta 

para avaliação de riscos relacionados a 

fornecedores indiretos no Brasil. A 

sustentabilidade está em nossa essência e se 

traduz em compromisso com o monitoramento da 

cadeia, responsabilidade com nossos stakeholders 

e transparência com a sociedade.
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A AstraZeneca informou hoje que o Reino Unido 
iniciou uma revisão acelerada da vacina contra 
a Covid-19 desenvolvida em parceria com a 
Universidade de Oxford. Nessa etapa, os órgãos 
reguladores podem verificar dados em tempo 
real. Bio-Manguinhos diz que imunizante será 
entregue ao SUS assim que aprovado.

Terapia
Busca por psicólogo on-line cresce 32%

Dia do Veganismo
3 receitas para saborear

• Oxford vai testar novo tipo de exame 

para assintomáticos

• Israel inicia teste de vacina em humanos

• Infectologista vê risco de crescimento de 

mortes no inverno dos EUA

• Cientista explica mutação do vírus

• Banho a seco reduz risco em UTIs

• Epidemia afeta diagnóstico precoce do 

câncer de mama

Energia
Consumo industrial tem maior alta desde 

abril de 2018, indica EPE

Seguros
Susep aponta avanço de seguros no Brasil

Turismo
Pandemia pode eliminar 174 milhões de 

empregos no mundo em turismo em 2020

Conjuntura
65% dos brasileiros tiveram fonte de renda

prejudicada durante a crise

Funcionalismo
Denúncias contra atendimento de servidor 

estão bem acima do registrado em 2019

• Varejo on-line acelera contratação 

temporária na Black Friday

• 58% dos brasileiros já planejam viajar

em 2021, indica pesquisa

• Austrália zera transmissões locais

• Eslováquia testa metade da população

• Roma e Espanha têm novos protestos

• China exigirá novo teste para turistas

• Irã restringe deslocamentos internos

• Operações pirotécnicas serviram para 

desvalorizar a política, diz Toffoli

• Líderes na Câmara veem dificuldade para 

aprovar pauta prioritária; 'conservadores'

organizam frente no Congresso

• CNJ aprova recomendação que reforça 

sigilo de interceptações

• TSE: dados sobre candidatos e contas

2ª onda na Europa
Casos dobram em 5 semanas e ultrapassam
10 milhões. Medidas drásticas no continente
provocam cada vez mais tensões.

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Brookfield Asset aposta em reocupação

• Fintech conecta financiadores e 

pequenos negócios por empréstimo

• Udemy: plataforma já vale US$ 2 bi

• O desafios da Serpro para impulsionar a 

transformação digital do serviço público

Desenvolvimento 
sustentável na Amazônia

Na próxima terça-feira (3), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para debater o 

papel decisivo do setor empresarial na proteção 
à floresta e na melhoria das condições de vida 

na região. A live reunirá especialistas e 
lideranças do mercado comprometidas com a 
sustentabilidade: Marcelo Thomé, coordenador 

do Fórum Mundial Amazônia+21 e presidente da 
Fiero; Marina Grossi, presidente do Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável; Joanita Maestri Karoleski, 
presidente do Fundo JBS pela Amazônia; e Susy

Yoshimura, diretora de Sustentabilidade e 
Compliance do GPA. Para receber o link de 

acesso à live, inscreva-se aqui.

Pantanal + Amazônia
Recorde de queimadas em outubro

Já no DF...
Incêndios caem 50%

Sem precedentes
Genebra adota restrições 
severas até 29 de novembro.
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