30 de maio de 2020

Brasil bate recorde de
casos computados em 24h
Ingressaram na base de dados oficiais de ontem
para hoje 33.274 novos casos de Covid-19 (leia) saldo recorde. Com isso, o Brasil só fica atrás em números absolutos - dos Estados Unidos.
Depois de ultrapassar a Espanha, o Brasil
superou neste sábado (30) a França em óbitos
causados por coronavírus (leia) (leia) (leia) (leia).
Conforme balanço da Universidade Johns
Hopkins, o país é o 4º no mundo (leia).

Pandemia mexe com cronograma de vestibulares
Seleções agendadas em todo o país têm seus calendários atrelados ao ritmo da crise.
Há mudanças de datas e adiamentos, mas algumas suspensões também (leia) (leia).
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Mortes de pessoas próximas e a situação
no mundo elevam a reação de 'tristeza'

óbitos (em investigação)

tristeza
22%

alegria
12%

saudade
16%

indignação
11%

Principais temas

Casos por estados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e
YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder360

O que nunca
aconteceu
Segundo a mais recente pesquisa Datafolha,
a ampla maioria dos entrevistados criticam
as negociações do governo com os partidos
chamados “de centro”, o dito centrão. Um
resultado esperado.
Para quem não lembra, ou é muito novo, o
bombardeio contra alianças políticas
baseadas em distribuição de poder (cargos,
verbas orçamentárias para as bases) é
objeto de demonização desde o governo
José Sarney (1985-1990).

*Dados do dia 29/05

FSB Pesquisa

Já virou traço cultural.

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.

Apesar de funcionar assim em todo lugar do
mundo, desde que existe a política.

De lá para cá reforçaram esse sentimento os
diversos escândalos, mas de tempos em
tempos o governante acredita na conversa
bonita de que poderá governar sem base
parlamentar.
Quando tem sorte, o iludido governante cai
na real e consegue alterar o curso ainda em
tempo de salvar-se. Quando não, derrubamno. O que nunca aconteceu? Os detratores
da negociação política explicarem como faz
para governar sem maioria parlamentar.
Aliás, é comum os que exigem do
governante virar as costas ao Parlamento
serem os primeiros a querer derrubá-lo
aproveitando ele não ter apoio no
Legislativo.

Bia Magalhães
Coordenadora de Comunicação
Interna da FSB Comunicação

Tão longe,
tão perto
O uso de ferramentas para promover
encontros virtuais se tornou parte do
cotidiano das organizações para
aproximar os colaboradores e manter
os fluxos internos de comunicação.
Nunca fizemos tantas reuniões como
agora, em que o tempo perdido em
deslocamento e conciliação de
agendas foi substituído por um clique
em nossos calendários virtuais.

Mas será que o uso de workplaces e
chamadas de vídeo é suficiente para
manter a chama do pertencimento
acesa e os times engajados?
Antes de mergulharmos nesta
realidade que estamos vivendo, a
busca por pertencer já ignorava a
existência de espaços físicos e
ultrapassava fronteiras há muito
tempo, percorrendo toda a aldeia
global, como bem cunhou Mcluhan.

Os times que movem as organizações
precisam estar conectados não só por
aparelhos ou plataformas de
streaming, mas por um
direcionamento e um propósito
comum. Os colaboradores das
empresas, e as pessoas de forma
geral, estão em busca de identidade,
reconhecimento e identificação.
Estar conectado é diferente de
pertencer. O propósito é decisivo não
só na relação entre uma marca com
seus consumidores, mas é um elo de
aproximação fundamental com os
profissionais, que são a ponte que faz
esses dois mundos se encontrarem.
Diante da ausência ou não de um
ambiente físico aglutinador,
compartilhe valor e invista no
relacionamento com seu público
interno.
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Brasileiros se queixam de distúrbios
do sono e da alimentação durante
pandemia, diz pesquisa (leia)
MPF quer suspensão de ato
ministerial sobre cloroquina (leia)
Um app que monitora o vírus (leia)

Internacional

Economia
Cena tributária
Brasileiro trabalhou até este sábado (30)
só para pagar imposto, diz estudo (leia)
Conjuntura
'Transferência de crédito do governo não
deslanchou', diz Eduardo Guardia (leia)
Penhora on-line
Justiça terá novo sistema de bloqueio (leia)

Poder + Política
•

Datafolha: reprovação a Congresso e STF
tem forte queda (leia)

•

'Tudo aponta para uma crise', diz
Bolsonaro sobre ações do Judiciário (leia)

•

Manifesto com FHC, Haddad, Caetano e
Huck prega união pela democracia (leia)

•

Após ser alvo de pichação, PGR repudia
vandalismo e reforça segurança (leia)

•

Câmara prepara projeto suprapartidário
para criminalizar fake news (leia)

•

Em live, Maia cobra de Bolsonaro
liderança mais conciliadora (leia)

Varejo&Consumo
•

Renner, Riachuelo e Marisa ampliam
prazo de troca de produtos (leia)

•

As novas configurações de restaurantes
reabertos pelo mundo (leia)

Corporativo
•

Conversas com chatbots disparam: saiba
o que as pessoas mais perguntam (leia)

•

Lições de Abilio Diniz contra a crise (leia)

•

Nike lança manifesto contra o racismo e
ganha apoio da Adidas (leia)

•

Festa junina on-line: o plano da dona da
Paçoquita para reagir à quarentena (leia)

Bem-estar (em casa)
Efeito colateral da quarentena
Dicas para não cansar de si mesmo (leia)
Pouco espaço
O isolamento em imóveis compactos (leia)

•

EUA x OMS: UE tenta interceder (leia)

•

Índia flexibiliza confinamento (leia)

•

Rússia se aproxima de 400 mil casos (leia)

Dia Mundial do Meio Ambiente
Tecnologia será saída para debate (leia)

•

Vietnã: 97 milhões de habitantes e
nenhuma morte por Covid-19 (leia)

Moda 'verde'
A indústria têxtil se reinventa (leia)

Sustentável

