7 de junho de 2020

Situação na África
OMS monitora
Informações sobre como a
entidade e os países atuam (leia).

Mapa interativo
Rastreamento mostra a situação
de casos e óbitos (leia).

A comunidade científica tenta entender como o continente africano lida com a
pandemia. Países que chegaram a ser apontados como alvos fáceis têm se mostrado
eficientes. As estatísticas indicam que casos e óbitos não evoluíram como previsto
(leia). Há dificuldades de testagem e os 54 países lutam também contra o avanço das
fake news (leia). Apesar disso, as políticas de isolamento e outros controles
funcionaram. E já há planos para reformular o turismo (leia). A atualização dos dados
cabe ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) (leia).
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Sensações nas redes
Atos pró e contra o governo e o aumento
de casos de Covid-19 acentuam 'tristeza'
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Isolamento social

* 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

A pegada no
quimono
*Dados do dia 06/06

Tudo indica a volta da dinâmica das ruas
na disputa política. O bolsonarismo vinha
desfilando sozinho, mas agora o outro
lado também resolveu dar de ombros
para o distanciamento social e vai garantir
notícia, foto e vídeo para os colegas
jornalistas de plantão nos fins de semana.

Marcelo Diego
Sócio-diretor da FSB Comunicação

Efeito Borboleta

Estava na cara que o monopólio das ruas
pelo bolsonarismo não era para sempre. E
agora promete esquentar. Hoje as
manifestações contra o presidente foram
visivelmente maiores que as a favor.
Aguardemos a resposta.

Na comunicação e na vida,
vivemos cada vez mais efeitos
interdependentes. O brutal
assassinato de George Floyd, 46,
em Minneapolis (EUA), em 25 de
maio, gerou uma onda de
protestos, tensionamentos e
revisões por todo o planeta.

Desafiado, o situacionismo vai querer dar
o troco. Veremos quem tem garrafas para
entregar. No processo que levou à queda
de Dilma Rousseff, os pró-impeachment
ganharam com tranquilidade. A esquerda
só levava para a rua os dela mesma. E
olhe lá.

Floyd, um homem negro, morreu
após ter seu pescoço pressionado
pelo joelho de um policial branco
por oito longos minutos. Boa
parte filmada e reproduzida em
todo mundo.

A dúvida agora é sobre quem arrastará, se
é que alguém vai conseguir arrastar, a
turma que de vez em quando está de um
lado e de vez em quando do outro. Será
um bom termômetro para saber com
quem anda a iniciativa, quem encaixou
melhor a pegada no quimono alheio.

Essa interdependência chega às
marcas. A empresa global de
dados Dynata conduziu uma
pesquisa com apoiadores do
movimento “Black Lives Matter”
(“Vidas Negras Importam”) e
revelou que 48% dos seus
simpatizantes acham que as
marcas deveriam estar engajadas
neste movimento - revisando
suas políticas de contratação, de
marketing, fazendo doações,
entre outras ações.

FSB Trocas
O que vem de Oxford:
o desafio da vacina para a Covid-19

Amanhã (08), às 18h, a FSB promoverá um evento
online com a participação de três importantes
pesquisadores brasileiros: os doutores Eneida
Parizotto-Lee e Wen Hwa Lee, de Oxford, e a
doutora Margareth Dalcolmo, da Fiocruz. O
encontro tem o objetivo de elucidar quais são as
reais perspectivas do desenvolvimento de uma
vacina contra a Covid-19, onde estão as pesquisas
mais promissoras e como ficará o Brasil quando
houver uma vacina aprovada. Inscreva-se

Para 58% dos simpatizantes, as
marcas deveriam criar
campanhas para encorajar as
pessoas a votar.
Entre os respondentes mais
jovens, a maioria se diz disposta a
mudar seu comportamento de
troca se não houver
posicionamento dos fabricantes
dos produtos que eles compram.
Foram ouvidos 1.000 americanos,
por meio eletrônico, em dois
dias, finalizados em 2 de junho.
Não basta, porém, falar ou
querer. A construção de uma
reputação depende de atos e que
eles sejam sustentados pela
legitimidade de quem se
posiciona ou pelo
reconhecimento de que é preciso
fazer diferente.

Corporativo
•

Gigantes farmacêuticas, AstraZeneca e
Gilead discutem fusão (leia) (leia)

•

Google dará US$ 1 mil a cada funcionário
em home office (leia)

•

Racismo: marcas globais ajustam
mensagens com foco nas crianças (leia)

Economia
Reflexo da crise
7 em cada 10 brasileiros perderam renda
com a pandemia, indica pesquisa (leia)
EUA x Brasil
Reabertura americana já surte efeito no
emprego; Brasil terá retomada lenta (leia)
China
Exportações recuam e importações
atingem menor nível em 4 anos (leia)

Poder + Política
•

SP tem atos a favor e contra Bolsonaro
(leia) (leia) (leia); Em Brasília, Esplanada
dos Ministérios é ocupada (leia) (leia) (leia)

•

FT: 'Jair Bolsonaro desperta temores pela
democracia brasileira' (leia) (íntegra)

•

Olavo de Carvalho indica ter rompido
com governo (leia) (leia) (assista)

•

Dado correto é tão importante como
transparência, diz ministro (leia)

•

'Governo não quer esconder os dados.
Basta somar', diz Mourão (leia)

•

Bolsonaro diz que desemprego na
pandemia é culpa de governadores (leia)

•

FHC, Ciro e Marina falam em frente ampla
para proteger a democracia (leia)

Saúde_Ciência
•

•

Estudos investigam por que algumas
populações se saem melhores do que
outras na pandemia (leia)
China: vacina será bem público (leia)

Internacional
•

•

10 regiões da Itália zeram mortes em 24h
(leia); França tem menor nº de mortes
diárias desde março (leia)

Varejo&Consumo
•

Shoppings reabrem, mas o on-line
segue sendo alavanca de vendas (leia)

•

Abrasel-RJ lança cartilha para bares e
restaurantes com recomendações (leia)

Papa lamenta as 'muitas vítimas' (leia)

Sustentável
Criopreservação
Recifes de coral de volta à vida (leia)
Vida on-line
A pegada de carbono dos dispositivos
que todos adoram (leia)

Bem-estar (em casa)
Relações saudáveis
Casais revelam truques de convívio (leia)
Bons hábitos duram
O que exercitar agora e no pós-Covid (leia)

