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D - Destino Turístico
A República Dominicana estreia uma nova iniciativa para que os viajan-
tes conheçam o país sem sair de casa: a plataforma interativa República 
Dominicana País Virtual, na qual os visitantes podem se inspirar para sua 
próxima viagem, além de encontrar informações sobre os principais destinos 
turísticos, excursões e atividades, receitas de pratos típicos da gastronomia 
dominicana, aulas de merengue e bachata e muitas outras experiências que 
fazem do destino turístico um líder da região do Caribe. A plataforma conta 
com vídeos 360º para explorar as melhores praias e desfrutar da aventura, 
natureza e cultura local de maneira imersiva. E tal como na vida real, a 
música terá um papel central na experiência virtual, com apresentações de 
artistas regionais. Verifique em (https://drvirtualcountry.com/es).

E - Enfermagem Pediátrica 
O Departamento de Enfermagem da UFSCar está com inscrições abertas 
para o I Curso de Especialização em Enfermagem Pediátrica. A oportu-
nidade é voltada a enfermeiros que atuam ou pretendem atuar na área. 
As aulas terão início em agosto e, em virtude da pandemia de Covid-19, 
as primeiras disciplinas serão realizadas a distância. As atividades pre-
senciais começarão em 2021. Com abordagem inovadora e humanística, 
o curso visa ao aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos 
em Enfermagem Pediátrica, seja na atenção primária, ambulatorial ou 
hospitalar, e abordará temas emergentes na saúde da criança, como 
adoecimento mental e cuidados paliativos. Mais informações (https://
bit.ly/3eyYfUG).

F - Substituições por Jogo
A International Board, órgão da Fifa responsável por regular as regras 
do futebol, anunciou ontem (15) que os campeonatos poderão manter 
a regra de cinco substituições até o fim de agosto de 2021, no caso 
de torneios internacionais, e de 31 de julho, nas disputas nacionais. 
Segundo nota oficial divulgada no site da Fifa, a “principal razão para 
manter a emenda temporária à ‘Lei 3 - Os Jogadores’ foi o impacto no 
bem-estar dos jogadores em competições disputadas em um período 
condensado e em diferentes condições climáticas”. A decisão mantém 
as três intervenções possíveis para cada equipe durante a partida, mas 
nelas poderão ser trocados até cinco atletas ao todo (Ansa).

A - Guia da Construção
A 11ª edição do Guia Orientativo do SindusCon-SP “Coronavírus: como 
enfrentar esse gigantesco desafio” acaba de sair, atualizada com as últimas 
medidas do governo. O guia busca sistematizar todas as informações 
relevantes para as empresas do setor da construção e seus trabalhadores 
atravessarem o presente período decisivo de contenção da pandemia 
provocada pelo novo Coronavírus. As novidades são a transformação 
em lei da Medida Provisória que instituiu as possibilidades de redução 
de jornadas e salários e de suspensão de contratos de trabalho, a exten-
são para 120 dias do prazo máximo destas medidas, e novas diretrizes 
para o uso de máscaras de proteção facial no trabalho e nos trajetos. 
A íntegra do guia está em: (https://leads.etus.social/014jv/coronavirus-
guia-orientativo-para-a-construcao-civil).

B - Aluguel de Carros
Depois de uma queda de 80% de um total de 200 mil carros que estavam 
dedicados a essa modalidade de negócio, as locadoras de automóveis 
voltaram a detectar um aumento na demanda por aluguel para moto-
ristas de aplicativos de 25% no mês de julho. O movimento está longe 
de alcançar os níveis pré-pandemia, mas já é considerado satisfatório 
pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Segundo a 
entidade, o impacto da pandemia foi ainda maior no aluguel diário para 
turismo de lazer e de negócios, com retração de 90% na oferta de 480 
mil veículos voltados para esse nicho, mas também neste segmento já 
pode ser observada uma recuperação de 15% a 20%. 

C - Soluções e Inspirações  
Para ajudar as startups brasileiras a conquistar networking comercial 
com grandes compradores e vencer também sua primeira grande crise, a 
Câmara Americana de Comércio abriu inscrições para o Amcham Arena, 
competição nacional que conecta multinacionais a soluções e inspirações 
que revolucionem seus negócios, mantendo assim o espírito de inovação 
vivo no mercado brasileiro. O isolamento potencializou a dificuldade de 
interação de ecossistemas, especialmente, para as startups que estão 
enfrentando sua primeira grande crise. A inscrição no Arena é gratuita 
e abrange startups de todo o território brasileiro. O formulário para 
participar está disponível no site (http://www.amcham.com.br/arena).

G - Auxílio para Clientes  
Com o objetivo de auxiliar os pequenos e médios varejistas, a Minerva 
Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das 
maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura e 
seus derivados no Brasil, lançou um fundo emergencial de R$ 32 milhões 
para apoiar seus clientes e, com isso, ajudá-los a atravessar a crise. Serão 
disponibilizados até R$ 30 mil em crédito para capital de giro para cerca de 
1,2 mil clientes, na primeira fase do projeto, podendo chegar a quase 2 mil 
clientes beneficiados em etapa posterior. As quantias, advindas de recursos 
próprios da Companhia, serão emprestadas com prazo de 24 meses para 
pagamento, com carência de um ano e juros abaixo do mercado.

H - Produção de Antirretrovirais
A farmacêutica britânica GSK, a ViiV Healthcare - empresa dedicada 
exclusivamente a tratamentos para o HIV - e o Instituto de Tecnologia 
em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) firmam parceria para desenvol-
vimento e produção de antirretrovirais no Brasil. Denominada Aliança 
Estratégica de longo prazo, a cooperação tem como objetivo melhorar a 
capacidade nacional de produção de medicamentos para o tratamento de 
pessoas que vivem com HIV. O projeto prevê a colaboração para fabricação 
local de uma combinação de Dolutegravir 50 mg e Lamivudina 300 mg 
em dose única diária. A tecnologia será transferida da ViiV Healthcare 
– detentora da propriedade intelectual – para Farmanguinhos em fases. 

I - Risco de Propriedade 
A CB Insights, que auxilia as principais empresas do mundo a tomar decisões de 
tecnologia mais inteligentes, adquiriu os ativos de dados do VentureSource, um 
portfólio abrangente relativo aos mercados de capital de risco de propriedade 
da Dow Jones. A base de dados do VentureSource fornece dados detalhados 
e abrangentes sobre empresas de capital de risco, incluindo seus investidores 
e executivos, em todas as regiões, setores e fases de desenvolvimento em 
todo o mundo. Os dados auxiliam os clientes a encontrar oportunidades de 
negócios e parcerias, executar processos completos de diligência devida e 
examinar as tendências de angariação de fundos, liquidez e investimentos de 
capital de risco. Saiba mais em (https://www.cbinsights.com/). 

J - Impostos de Ricos
Um manifesto assinado por 83 milionários e bilionários pede que os governos 
aumentem os impostos para os chamados “super-ricos” para o enfrentamento 
da pandemia. “Hoje, nós milionários abaixo anunciados, pedimos que nossos 
governos aumentem impostos para pessoas como nós.Nós temos dinheiro e 
temos muito. Dinheiro que alguns estão precisando e que continuará a ser 
necessário nos próximos anos”, diz o manifesto “Millionaires for Humanity”. 
Entre os que assinaram, estão pessoas dos Estados Unidos, Alemanha, Ca-
nadá e Reino Unido, entre eles a herdeira da de Walt Disney, Abigail Disney, 
o diretor britânico Richard Curtis e o empresário Djaffar Shalchi.

O que é o 
“novo normal”? 

Muito se ouve falar 
que após a pandemia 
existirá um “novo 
normal”. Mas, afinal 
de contas, o que seria 
isso? 

Fazendo uma rápida 
reflexão, é possível 
evidenciar uma série 

de eventos recentes que 
mudaram nossos hábi-
tos, tanto na vida pessoal, 
quanto profissional. Muitos 
deles foram acontecendo 
aos poucos. Iniciaram-se de 
maneira tímida, entrando 
em nossas vidas pelas beira-
das e depois se expandindo 
rapidamente. Smartphones, 
internet, acesso à informa-
ção e, inclusive, transforma-
ções no mundo financeiro. 

Com a globalização, tor-
nou-se muito mais rápido 
obter dados e conhecimen-
to: hoje, uma criança de 
12 anos tem mais acesso 
a informações do que um 
presidente norte-america-
no tinha há 20 anos. Isso 
tornou e continua tornando 
as pessoas mais preparadas 
para as inovações. 

Acontece que, quando 
falamos de evoluções gra-
dativas no nosso cotidiano, 
muitas vezes não percebe-
mos as grandes mudanças 
de comportamento que 
ocorrem conosco. Agora, 
pare e reflita: o que era o 
seu normal, dois anos atrás? 
Você enxerga que sua rea-
lidade atual é exatamente 
igual a como era antes? 

O conceito de mudança 
é o ato de mudar, trocar 
ou alterar. É, basicamente, 
qualquer alteração em rela-
ção a uma situação anterior, 
sendo imposta ou não. Dian-
te do cenário que estamos 
vivendo, muitos acreditam 
que seremos “forçados” 
a alterar antigos padrões. 
Mas, será que isso já não 
vem acontecendo ao longo 
do tempo, com a tecnologia, 
as startups e seus conceitos 
disruptivos? Pense! 

Seria esse “novo normal” 
apenas uma hipérbole de 
algo a que já estamos sendo 
expostos há um bom tempo, 
sem nem mesmo perceber-
mos? Olhando para o mundo 
de investimentos, minha 
especialidade, vejo que, 
nos últimos anos, diversos 
investidores adaptaram-se a 
novas realidades - visto que 
os juros baixos agora prati-
cados no Brasil acabaram 
com o conceito de sermos 
um país de rentistas. 

Isso fez com que as pes-
soas abrissem a cabeça 
para formas sofisticadas de 
investimentos, aceitando 
mais riscos em busca de 
melhores retornos e pro-
curando empresas e profis-
sionais de assessoria finan-
ceira para auxiliá-las nessa 
mudança. O impacto disso? 
Hoje, a XP Investimentos 
(empresa da qual somos 
o maior representante da 
rede no Brasil) já possui um 
valor de mercado superior 
ao de grandes instituições 
financeiras, como Banco do 
Brasil e Santander (fonte: 
Nord Research). 

Algo inimaginável poucos 
anos atrás, quando nosso 
país era dominado por cinco 
grandes bancos. Logo, acre-
dito que as fantasias sobre 
o período pós-pandemia, 
de certa forma, possam 
ser um pouco exageradas. 
Ocorrerão grandes trans-
formações, sim! Porém, já 
estamos acostumados com 
essas situações. É funda-
mental ter mente aberta, 
adaptabilidade e otimismo. 
A história mostra que não 
existe outro caminho. Como 
disse o filósofo Heráclito, 
“nada é permanente, exceto 
a mudança”. 

Para que tudo que está 
por vir sirva para melhorar 
nossas vidas, basta acionar-
mos aquele velho hábito dos 
seres humanos prósperos: a 
adaptação. 
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A estimativa está no 
boletim macrofiscal 
da Secretaria de Po-

lítica Econômica, divulgado 
ontem (15). Também foi 
mantida a previsão de cres-
cimento de 3,2% do PIB para 
2021. “Apesar da extensão 
do isolamento social, a pro-
jeção do crescimento do PIB 
para 2020 foi mantida em 
-4,7% diante da melhoria dos 
indicadores, refletindo um 
efeito positivo das políticas 
adotadas até então”, diz o 
boletim.

A atividade econômica foi 
fortemente impactada pela 
pandemia em abril e maio 
e a perspectiva de recupe-
ração é a partir do segundo 
semestre. “O vale da crise 
provocada pela pandemia 
ficou para trás. Houve re-
tração na indústria, comér-
cio e serviços, e apenas a 
agropecuária apresentou 

Indicadores de maio e junho mostram sinais de reação da 
economia para iniciar a saída do ‘fundo do poço’.
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PIB caiu 10,5% 
no trimestre 
encerrado 
em maio

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país, recuou 10,5% no 
trimestre encerrado em maio 
deste ano, na comparação 
com o mesmo período de 
2019. Na comparação com 
o trimestre encerrado em 
fevereiro deste ano, a queda 
chegou a 9,4%. Os dados são 
do Monitor do PIB, da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Considerando-se apenas o 
mês de maio, houve queda de 
13,3% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. 

Houve alta de 0,7% na 
comparação com abril deste 
ano, quando, segundo a FGV, 
a crise econômica causada 
pela pandemia da Covid-19 
teve seu pior momento. Na 
comparação do trimestre 
encerrado em maio deste 
ano com o mesmo período do 
ano passado, o consumo das 
famílias caiu 10,1% e a for-
mação bruta de capital fixo, 
isto é, os investimentos, re-
cuou 17,1%. A exportação de 
bens e serviços apresentou 
queda de 1,3%, enquanto as 
importações recuaram 5,2% 
no mesmo período (ABr).

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
disse ontem (15) que o 
governo estuda fortalecer 
os órgãos federais de con-
trole ambiental para, assim, 
liberar os militares das 
Forças Armadas de ações 
contínuas de combate ao 
desmatamento, incêndios e 
outros crimes contra o meio 
ambiente. “Estamos traba-
lhando no planejamento do 
fortalecimento dos órgãos 
de combate aos delitos am-
bientais; para recuperar a 
capacidade operacional do 
Ibama, do ICMBio, e também 
do Incra e da Funai”, disse 
Mourão ao participar da se-
gunda reunião do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal.

Ao fim da reunião do 
conselho, Mourão partici-
pou, com vários ministros, 
de uma entrevista coletiva. 
Ele lembrou que, na última 
sexta-feira (10), o governo 
prorrogou até 6 de novem-
bro a autorização para o 
emprego de militares das 
Forças Armadas para garan-
tir a lei e a ordem na faixa 
de fronteira, nas terras indí-
genas, nas unidades federais 
de conservação ambiental e 

Vice-presidente Hamilton Mourão e entrevista após reunião do 
Conselho Nacional da Amazônia Legal.
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Ministério mantém projeção 
de queda do PIB em 4,7% neste ano

O Ministério da Economia manteve a previsão de queda do PIB em 4,7%, este ano

extrema incerteza. Existem 
movimentos que pressionam 
para piorar o PIB e outros, 
para melhorar”, afirmou.

A previsão da inflação 
em 2020 medida pelo IPCA 
passou de 1,77%, na última 
publicação do boletim, para 
1,60%. “Os principais res-
ponsáveis pela menor infla-
ção esperada ainda deverão 
ser os bens industriais e os 
serviços. A desaceleração é 
resultado direto dos impac-
tos na atividade econômica. 
Ademais, os preços monito-
rados também apresentaram 
forte recuo com destaque 
para energia elétrica, gasoli-
na e óleo diesel. Em sentido 
oposto, o grupo alimentação 
no domicílio que engloba, 
genericamente, alimentos 
vendidos por mercados e 
estabelecimentos similares, 
apresentaram aceleração”, 
diz o boletim (ABr).

resultados positivos. Muitos 
indicadores de maio e junho 
mostram sinais de reação 
da economia para iniciar a 
saída do ‘fundo do poço’ e 
a recuperação no segundo 
semestre”, diz o boletim.

Para o mercado financeiro, 
a queda do PIB este ano será 
maior, de 6,1%. Para 2021, 

a previsão mais recente do 
mercado financeiro é de 
crescimento de 3,5%. O Se-
cretário de Política Econô-
mica, Adolfo Sachsida, disse 
que analistas que previam 
queda da economia acima 
de 6,5% já estão revisando 
as projeções para baixo. “Es-
tamos em um ambiente de 

Mourão: governo federal estuda 
fortalecer órgãos ambientais

em outras áreas federais da 
Amazônia Legal.

Ao falar sobre o assunto, 
Mourão falou sobre a neces-
sidade de “recuperação da 
força de trabalho dos órgãos 
ambientais” federais. “Preci-
samos ter um planejamento 
para recuperar a capacidade 
operacional dos órgãos de 
fiscalização [federais] que 
perderam pessoal que se apo-
sentou, e que estão com seus 
efetivos reduzidos. Precisa-
mos aumentar a capacidade 
deles de modo a liberarmos as 
Forças Armadas do emprego 
de atividades constantes que 
não são suas atividades pre-

cípuas”, acrescentou.
“Quero deixar claro, mais 

uma vez, o compromisso 
firme do Estado brasileiro 
com a preservação e a 
proteção da Amazônia e 
o desenvolvimento desta 
área do país. Vamos buscar 
reduzir ao mínimo aceitável 
os índices de desmatamento 
e queimadas, demonstrando 
à comunidade internacional 
e à sociedade brasileira 
este nosso compromisso. E 
deixando claro que desma-
tamento zero e desenvolvi-
mento econômico não são 
excludentes”, acrescentou 
o vice-presidente (ABr).


