18 de junho de 2020

O Brasil em relação
aos outros
A pandemia tem estimulado a
produção de uma infinidade de
dados que costumam, com
frequência, colocar países lado a
lado. Algumas dessas
comparações miram o Brasil
(leia). Os rankings de casos e
óbitos costumam ser os pontos
de partida mais frequentes nas
análises e acompanhamentos
diários (leia) (leia) (assista).

3º dia seguido

Retorno

Outra vez, o Brasil
registrou mais de 1,2 mil
óbitos em 24h (leia).

Portaria trará orientações
sobre retorno, visando
prevenção e controle (leia)

Painéis globais
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Acesse o dashboard interativo
recuperados
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Sensações nas redes
Período de isolamento social faz crescer o
sentimento de 'saudade'
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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 e não inclui RTs

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Dançando na chuva
Abraham Weintraub abriu muitas frentes de
batalha. E foi derrotado pelo conjunto de
críticos de sua gestão caótica no Ministério
da Educação.
Weintraub enfrentou um funcionalismo bem
entranhado na pasta. Lutou com
professores e suas associações. Discordou
de entidades privadas de ensino. Bateu-se
de frente com alunos. Irritou pais e mães. E
feriu gravemente o idioma.
Seguiu cartilha ideológica e agradou o
olavismo. Ou pelo menos parte deste
olavismo, pois brigou com alas de seu
antecessor, indicado por Olavo de Carvalho.

*Dados do dia 17/06

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.

Tinha adversários entre os militares, pouco
afeitos aos vídeos para cantar nas chuvas
das redes sociais. Entre políticos, cuja
relação piorou com a aproximação do
centrão com o governo e a abertura do MEC
a indicações políticas.
Áreas técnicas da economia sabem que
educação é ativo importante para o
desenvolvimento nacional e jamais
enxergaram potencial de evolução no
trabalho de Weintraub.
O ministro demissionário tinha único ponto
de apoio, o presidente Jair Bolsonaro. Mas
Weintraub se tornou porta-voz dos ataques
ao Judiciário, onde as maiores ameaças ao
governo vão sendo estocadas.

O presidente optou por diminuir sua área de
litígios.

Dani Fernandes
Diretora de Núcleo na FSB Comunicação

Novo normal e os
mesmos velhos
problemas
Há diversas empresas com estruturas de
comunicação fortes, lideradas por
mulheres que decidem e que se fazem
ouvir.

Porém, a luta para ser ouvida e
respeitada seguirá longa, cansativa e
até mesmo mais difícil neste “novo
normal”. Além do trabalho,
acumulamos mais do que nunca as
tarefas de arrumar, cuidar e educar. Isso
pode trazer um retrocesso para o que
conquistamos nos últimos anos, como
aponta a revista The Economist:
“Downturns tend to reduce gender
inequality. Not under Covid-19.”
Além de agravar um cenário que já não
é fácil. Ainda há reuniões nas quais é
preciso que um homem repita o que eu
acabei de dizer para que o outro ouça.
Outro dia, um executivo disse que
mandou a mulher e o filho para a casa
da sogra e que só assim conseguiria
produzir.
Entendem a dissonância desse
discurso? Conseguem ver como ele
coloca a mulher como problema?
Precisamos tomar cuidado para que o
“novo normal” não carregue velhos
estigmas. Essa mesma premissa vale
para refletir sobre o racismo, sobre
gênero e sobre o movimento
LGBTQIA+.

Economia
Conjuntura
Criação de novas empresas perde força e
cai quase 30% em abril (leia)
Combustíveis
Preços do diesel e gasolina sobem (leia)
IBC-Br de abril
Atividade econômica cai 9,73% (leia)
Auxílio emergencial
Último dia para pedir benefício é 2 de
julho, diz presidente da Caixa (leia)

Setor financeiro
Bancos investiram R$ 8,6 bi em
tecnologia em 2019 (leia); Febraban
avalia entrada do WhatsApp (leia)
B3/Câmbio
Ibovespa sobe 0,6%; dólar a R$ 5,37 (leia)
Reflexo da crise
Dados econômicos confirmam abril como
um dos piores meses da história (leia)

Poder + Política
•

Fabrício Queiroz é preso pela PF (leia);
defesa vê excesso (leia)

•

Flávio Bolsonaro diz que prisão é
movimento para atacar presidente (leia);
quem é o advogado Frederick Wassef (leia)

•

Weintraub anuncia saída do MEC (leia)

•

Por 10 a 1, STF conclui que inquérito sobre
fake news deve continuar (leia)

•

Maia: Câmara está dividida sobre adiar
eleição municipal (leia)

Saúde_Ciência
•

OMS espera produção de milhões de
doses da vacina ainda neste ano (leia)

•

Voluntários fazem fila para ser
infectados com coronavírus (leia)

•

•

Harvard desenvolve algoritmo que prevê
se remédio causará efeito colateral (leia)
Tipo sanguíneo e genes estão ligados a
risco de Covid-19 grave, diz estudo (leia)

Internacional
•

•

•

População de deslocados atinge 1% da
humanidade, indica ACNUR (leia)
China declara que novo surto de Covid19 em Pequim foi controlado (leia)
Rússia diz se preparar para nova onda
de coronavírus (leia)

Varejo&Consumo
•

•

Comércio reabre, mas cliente está sem
dinheiro, e lojas temem falência (leia)
Acusações de racismo fazem marcas
repensarem produtos (leia)

Corporativo
•

'O comportamento das pessoas precisou
mudar', diz Rappi (leia)

•

Coworkings perdem receita mas querem
se reinventar na crise (leia)

•

Ofertas de cupons e pedidos de doações
por meio das buscas no Google (leia)

Bem-estar (em casa)
Festival no Youtube
Acolhida, afeto e apoio ao equilíbrio
nesses tempos de isolamento (assista)
Aromaterapia
Uma terapia utilizada até no SUS (leia)

Sustentável
Efeito pandemia
Mais poluição pode estar a caminho (leia)
Futebol e Amazônia
Jogador apoiará o plantio de 3 mil árvores
para cada vitória de sua equipe (leia)

