21 de junho de 2020

América Latina tenta
frear o avanço do vírus
Para além da situação no Brasil, a pandemia
pressiona outros países latino-americanos
(leia) (leia) (leia). O México acumula números
expressivos de casos e óbitos, e as
autoridades tomam medidas (leia). Na
Argentina, o governo atua especialmente em
Buenos Aires (leia) (leia). O Chile tem a
estratégia contestada por especialistas e vê a
doença avançar (leia) (leia) (leia).
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Países vivem entre a reabertura e a
manutenção do isolamento (leia).
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Brasil bate a marca de 50 mil mortes
por Covid-19 e 'tristeza' avança
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Principais assuntos

Casos por estados

* 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.

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Com unicação

Ausência virtual
A Câmara dos Deputados continuou na
última semana com reuniões virtuais. Para
manter as atividades na pandemia, a Casa
instituiu o Sistema de Deliberação Remota
(SDR).
Na última semana, o quórum registrado
superou sempre 500 presenças pelo
sistema virtual de 513 possíveis.

*Dados do dia 20/06

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.

Entretanto, manteve-se o velho hábito das
sessões presenciais. O deputado passa
pelo Plenário, marca presença e parte para
reunião em ministério ou órgão de governo,
ou cai nos prazeres da mesa se as votações
entram no horário da refeição. Para alguns,
a carne é fraca.
Isolados em casa, o comportamento deveria
ser diferente. Não é.
Vejam o registro de três dias de votações:
16 de junho havia 506 deputados com
presença virtual, mas num destaque da MP
932, 437 votaram. Caiu a 423 quando
tentou-se adiar a discussão da MP 927 e só
405 votaram sobre a retirada de pauta às
17:41.
No dia 17, às 10 horas havia virtualmente
500 parlamentares. Uma hora depois, só
385 se manifestaram sobre votação artigo
por artigo. Dia 18, antes das 18 horas a
suspensão de pagamentos do FIES teve
282 deputados favoráveis e 153 contrários.
O SDR marcava presença de 501.
Alguns parlamentares virtuais ainda não
enxergam a realidade brasileira. O país
ultrapassou ontem os 50 mil mortos pela
Covid-19.

Isabel Arthou
Diretora de Relações Institucionais da
FSB Com unicação

Economia

O valor da
experiência

Conjuntura

Nossos limites são testados sempre
que somos privados de algo. Que
dizer, então, de um momento em que
grande parte das nossas experiências
sociais, dos encontros, dos
relacionamentos, dos eventos, deixa
de existir de uma hora para outra?

Contramão

Portabilidade de crédito para empresas
cai 96% após crise (leia)

Esta semana, a FSB recebeu para
uma conversa Luis Justo, CEO do
Rock in Rio, como parte de uma série
de encontros entre as lideranças da
agência com grandes profissionais do
mercado, para discutir o cenário atual
e o futuro (leia).
A indústria do entretenimento foi uma
das mais impactadas pelos efeitos da
pandemia de Covid-19. E mais uma
vez, o inovador festival, criado em
1985, precisa se repensar. E a
resposta não parece estar em criar
novos protocolos de convivência
social.
Um novo normal não chegará apenas
pelas vias da lei, pelas imposições
dos governos, mas também pela
experiência vivida neste período de
isolamento, cujas consequências
devem mudar a humanidade para
sempre.

Para chegar nesse mundo novo e
ainda desconhecido, cada empresa,
cada marca, precisa se firmar sobre
seus próprios valores. Criar
experiências inesquecíveis, o
propósito do Rock in Rio, não é trivial.
Demanda “sonhar e fazer acontecer”.
Mas também estar atento aos
detalhes, ser obsessivo pelos clientes,
ser resiliente - como se, agora,
houvesse outra opção -, motivar e
compartilhar resultados. São os
princípios que norteiam a visão de
Justo.

30 países que devem crescer este ano,
apesar da Covid-19 (leia)

Patrão x empregado
Justiça do Trabalho recebeu 7.700 ações
desde o início da pandemia (leia)
Protegendo idosos
Fintechs inovam na segurança (leia)

Poder + Política
• Manifestantes

pró e contra Bolsonaro
fazem protestos na Esplanada (leia)

• Chácara dos '300 do Brasil' é alvo de
operação da polícia do DF (leia) (leia)

• Bolsonaro

vai a enterro de soldado (leia);
presidente diz que missão das Forças
Armadas é defender a democracia (leia)

• Empresa da ex-mulher

de Wassef
recebeu R$ 41 mi no governo (leia)

• Mulher

de Queiroz é tida como foragida e
deve entrar em lista da Interpol (leia)

• Fux será relator

de processo que pode
reabrir investigação da facada (leia)

• Governo

estende por mais 15 dias
restrição à entrada de estrangeiros (leia)

• MDB se reúne para debater

adiamento
de eleição municipal deste ano (leia)

Se nos privam das experiências
passadas, temos que permitir que
outras surjam. Lideranças firmes e
uma cultura empresarial forte
certamente serão bons ingredientes.

Saúde_Ciência
• China lança 2ª fase de testes

de

vacina em humanos (leia)

• Luz ultravioleta

pode eliminar
coronavírus, mas uso é limitado e
exige cuidados (leia)

• Profissionais

da saúde fazem atos
pelo Brasil para homenagear
vítimas da Covid-19 (leia)

Bem-estar (em casa)
Pets em equilíbrio
O impacto psicológico da quarentena no
dia a dia dos bichos (leia)

Sustentável
Multiuso
Startup de Uganda transforma lixo
plástico em protetores faciais (leia)
Campo
Produtos de pequenos agricultores na
mesa de famílias de baixa renda (leia)

Alerta
Isolamento social favorece consumo
maior de cigarros, indica estudo (leia)

Varejo&Consumo
• Depois

de 'bicos', venda pela web
completa renda da classe C (leia)

Internacional

• Pesquisa: brasileiro

sonha com ida aos
EUA, Argentina e Foz do Iguaçu (leia)

• Trump volta a citar Brasil como país
em situação ruim (leia)

Corporativo

• Suíça é criticada

por suspender
quarentena cedo demais (leia)

• Espanha

reabre suas fronteiras (leia)

• Reino Unido

deverá anunciar nesta
semana plano de relaxamento (leia)

• Pequim

registra mais 22 casos (leia)

• Na Alemanha,

avanço de infecções
locais preocupa autoridades (leia)
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• Lufthansa

se reunirá com investidores e
governo alemão para discutir crise (leia)

• Para fundador

da Khan Academy,
pandemia acelerou digitalização da
educação em pelo menos 10 anos (leia)

• Moda

e games: por que a Amaro criou
um perfil no jogo Animal Crossing (leia)

