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Fed crê em recuperação, mas 
condiciona à vacina e ao tempo

Jerome Powell, presidente do Federal 
Reserve (Fed, o Banco Central americano), 
acredita que a economia dos EUA se 
recuperará, mas isso pode levar mais de um 
ano (leia). Em entrevista ao CBS 60 Minutes
desta noite, Powell reforça que a retomada 
dependerá da confiança dos cidadãos e da 
chegada de uma vacina (leia) (leia) (leia).

Testes, comando e 
controle

Um efeito colateral do achatamento da 
curva de contágio da Covid-19 tem sido o 
prolongar da paradeira social e portanto 
econômica. E a ausência de uma vacina 
piora o quadro. 

Alguma hora as pessoas vão voltar a 
circular e interagir, e tudo indica que isso 
vai acontecer no mundo todo bem antes 
de atingidos os tais pelo menos 60% de 
pessoas imunizadas, índice mínimo para o 
vírus entrar na descendente.

Precisará haver portanto, em cada país, 
uma estrutura bem azeitada de testagem, 
comando e controle social para, detectado 
um caso novo, tomar as medidas de 
isolamento e monitoramento 
indispensáveis.

Será uma briga de gato e rato, e tão mais 
fácil -para o gato- quanto maior a 
capacidade efetiva de testagem e ação a 
partir dela. Isso exigirá um Estado com 
capacidade, abrangência e autoridade.

Como o Brasil está se preparando para 
enfrentar o desafio prolongado? A rigor, 
não está. Seremos um dos países mais 
vulneráveis a nova ondas e repiques do 
vírus. A alternativa seria o “fique em casa 
para sempre”. Claro que é inviável.

Situação complicada.
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Redes sociais

Setor aéreo
Companhias podem perder US$ 314 bi no 
mundo devido à crise (leia)

Petróleo

Petrobras inicia teste em Albacora, no pré-
sal da Bacia de Campos (leia)

Sistema financeiro

Bancos reagem a projeto que limita juro do 
cartão e do cheque especial (leia)

Auxílio emergencial
2ª parcela começa a ser paga amanhã (leia)

• Bolsonaro e ministros participam de ato 
pró-governo (leia) (leia) (leia)

• Flávio Bolsonaro diz que suplente tem 
ambição política (leia); PGR vai analisar 
inclusão de acusação em inquérito (leia); 
PF investigará possível vazamento (leia)

• Hamilton Mourão testa negativo (leia)

• Governo coloca em sigilo itens pagos por 
cartão corporativo de Bolsonaro (leia)

• 3 editais em 3 meses: licitação do Senado 
mobiliza políticos e empresários (leia)

Últimas fotos 'normais'
A onda mundial de compartilhamento de 
imagens pré-pandemia (leia)

Gestão digital de condomínios
Administradora propõe soluções para os 
tempos de distanciamento social (leia) (leia)
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Debates miram aglomerações, Brasil e Itália: 

cena política projeta reação de medo

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

16.118 óbitos

2.450 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Uma pandemia, 
dois Brasis

Moradia para 45% dos brasileiros, seis estados 
concentram 85,1% das mortes por Covid-19: 
São Paulo (30,6% das mortes do país), Rio de 
Janeiro (17,4%), Ceará (10,5%), Pernambuco 
(9,7%), Amazonas (9%) e Pará (7,9%). E, à 
exceção de SP e Amazonas (que há uma 
semana vivem um certo platô), a tendência 
ainda é de aceleração nesses estados.

Hoje, a alta mais forte se dá no RJ, que neste 
domingo atingiu média móvel diária (calculada 
a cada período de 7 dias) de 143 óbitos, 
patamar pouco inferior aos 153 de SP – mesmo 
o Rio tendo uma população quase 3 vezes 
menor. Pernambuco e Ceará ainda aceleram. 
Já o Pará, após forte alta, teve refresco no fim 
de semana, embora seja prudente aguardar 
para ver se não estamos diante do 
represamento de laudos (gráfico abaixo).

Para termos visão mais clara da dimensão da 
tragédia, é preciso comparar.

No Brasil, já foram contabilizadas 16.118 
mortes, ou 78 para cada grupo de 1 milhão de 
habitantes. No mundo, o índice comparativo 
está em 41. 

Dentre países grandes, os recordistas são 
Bélgica (781), Espanha (591) e Itália (528). Nos 
EUA, também de dimensões continentais, são 
275. A Suécia, apontada pelo presidente 
brasileiro como tendo enfrentado bem o 
dilema saúde vs. economia, tem índice quase 
cinco vezes maior que o nosso (365).

Por aqui, o recordista é o Amazonas, com 341. 
Depois vêm Ceará (180), Pernambuco (159), 
Rio de Janeiro (157) e Pará (144). Campeão em 
números absolutos, SP tem taxa menor (104). 
E há dados que chamam a atenção. Segundo 
estado mais populoso, Minas Gerais tem índice 
7. O Paraná tem 11 e o Rio Grande do Sul, 12. 
Se não for por subnotificação ainda mais alta, 
são três casos a serem estudados pelas 
autoridades. Se for, também.

Aviões 'verdes'
Como a crise pode acelerar mudanças no 
setor aéreo e isso ajudar o clima (leia)

Orgânicos
Venda cresce na pandemia (leia)

• Estudo: 1 brasileiro pode ser salvo a 
cada 4 minutos com isolamento (leia)

• Bebê nasce com o vírus na Rússia (leia)

• Preço que governo paga pela matéria-
prima da cloroquina explode (leia)
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Varejo&Consumo

Veja ou reveja a live promovida por Otimiza 
Brasil, Instituto de Segurança Humana para 
América Latina e Caribe (ISHALC) e Programa 
do Instituto Latino Americano das Nações 
Unidas e La France au Cœur. Em foco, as 
consequências sociais da Covid-19 sobre as 
populações vulneráveis e ações do setor privado

Principais temas

Líderes europeus: mundo precisa adaptar-se à Covid-19
De forma muito direta e objetiva, Reino Unido e Itália emitiram mensagens (separadas) com tons 
parecidos. Os primeiros-ministros desses dois países advertem que o mundo não pode esperar ser 

salvo por uma vacina. Precisa adaptar-se e conviver com a Covid-19 (leia) (leia) (leia).

Corporativo

• Globoplay esclarece que hackers apenas 
mandaram notificação pelo app; nenhum 
sistema foi invadido (leia)

• Chef Felipe Bronze lança 3 marcas e vê o 
digital como reinvenção (leia)

• 'Nunca desmereci o valor de uma vida', 
diz dono dos restaurantes Madero (leia)

Internacional

Debate

• Índia estende isolamento até dia 31 (leia)

• Países voltaram atrás e recolocaram 
medidas de quarentena (leia)

• China pede que empresas de alimentos 
elevem estoques (leia)

• Brasil pode ficar no fim da fila para 
receber vacina contra Covid-19 (leia)

• Até agora não houve aumento de casos 
em locais que reabriram, dizem EUA (leia)

• Embalagens fazem 51% dos clientes 
trocarem de restaurante no delivery (leia)

• A reinvenção do varejo (leia)
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