3 de julho de 2020

Reabertura desafia os
novos códigos
Padrões de comportamento em cidades onde o
isolamento social está sendo flexibilizado são alvos de
críticas (leia) (leia). Ruas cheias e pessoas sem
proteção (assista) preocupam as autoridades (leia) (leia)
em meio a retomadas de grandes cidades (leia) (leia).

Momento

Gráficos 'falam'

Diretor da Opas diz que
junho e julho não são uma
boa hora para reabrir (leia).

A decisão de reabrir e
seus reflexos nos EUA,
Brasil e Índia (leia).
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Conversas sobre distanciamento social e
hábitos na pandemia realçam 'tristeza'
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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.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe
colunista de Veja e do Poder 360

O que falta
resolver no MEC
E lá vamos nós para a terceira troca
no Ministério da Educação, do qual
tiraram a Cultura, mas continua
sendo chamado de MEC.
Até porque ME (dito assim: “eme é”)
sempre foi o jeito de chamar o
movimento estudantil. Que nem
sempre esteve de boas com o
ministro e o ministério da área.
*Dados do dia 02/07

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.

Nunca é tarde para tentar acertar, e
a regra vale também para o MEC. O
problema fundamental da educação
brasileira, e que mereceria atenção
total das autoridades da área, é
conhecido: as escolas não são
boas.

Nossos estudantes, na média,
costumam ranquear atrás dos de
muitos outros países. E o defeito
fundamental está no ensino do
mesmo nome.
Já se tentou de tudo. Já se culpou
quase todo mundo. O que ninguém
disse até agora foi como fazer
nossas crianças pobres saírem da
escola sabendo português,
matemática, ciências e história.
O ministro brasileiro da Educação
que desatar esse nó poderá, quem
sabe?, até aspirar ao Nobel. Ou,
quem sabe?, virar candidato a
presidente da República.

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Com unicação

Economia

Bondade
em parcelas

Pnad Covid-19

O governo Jair Bolsonaro foi tão
eficiente em negar a política tradicional
que, mesmo quando vence neste
campo, a maioria dos observadores
não percebe. Ou não relaciona a arte
ao autor.
Na prorrogação do auxílio emergencial,
o governo retirou o doce da boca dos
parlamentares, que desejam faturar no
debate político em suaves parcelas.

Tudo se encaminhava a um
desgastante debate sobre a
prorrogação da ajuda por mais três
meses.

1,1 milhão podem ter voltado a trabalhar na
2ª semana de junho, diz IBGE (leia)

Reforma administrativa
Guedes diz que tema está na pauta (leia)

SACs
Disparam reclamações com serviços de
atendimento ao consumidor (leia)

Conjuntura
Governo prorroga IOF zero para operações
de crédito por mais 3 meses (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 0,55%; dólar a R$ 5,32 (leia)

O governo alegava não ter dinheiro
para mais parcelas de R$ 600, como
vocalizava inclusive o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia. A oposição em
coro pedia bis.
O Palácio do Planalto prorrogou a
assistência criada para socorrer os
informais por mais dois meses,
legalmente previsto. E o Ministério da
Economia aceitou as duas parcelas de
R$ 600 divididas em quatro vezes.
Dividiu para ganhar.
Com cerimônia no Salão Nobre do
Palácio do Planalto, o presidente
assinou com pompa a medida que
beneficia os moradores de favelas,
subúrbios e palafitas.

Poder + Política
• Bolsonaro

sanciona, com vetos, lei que
obriga uso de máscaras (leia)

• José Serra e filha

são denunciados pela
Lava Jato (leia); senador critica ação:
'medidas agressivas e ilegais' (leia)

• Cooperação

do FBI com Lava Jato é ilegal
e grave, diz advogado de Lula (leia)

• 'Essa independência

Convidou o Congresso, mas puxou os
holofotes para si mesmo. Multiplicou o
benefício político que o está
sustentando nas pesquisas e sinalizou
com o Renda Brasil pro futuro.

e autonomia que a
PF tem, ela não significa uma soberania
de atuação', diz ministro da Justiça (leia);
governo ainda estuda recriar Ministério da
Segurança, diz Mendonça (leia)

• Moro

nega candidatura em 2022 e diz que
está fora do 'jogo político’ (leia)

• Congresso prorroga

validade de MPs (leia)

Fez o bem aos poucos. E não deixou o
Congresso alongar parcelas de
maquiavelismo sobre o governo.

Saúde_Ciência
• Nature: explicando

a métrica
incompreendida da pandemia (leia)

• Imagens

microscópicas revelam
’tentáculos’ nas células infectadas (leia)

• OMS vê primeiros resultados

de testes
com remédios em 2 semanas (leia)

• UE concede autorização condicional

ao

remdesivir para tratar Covid-19 (leia)

• Quarentena

e uso de máscara reduziram
em 15% o contágio em SP (leia)

• Com dados e simulações, pesquisas
querem prever novos focos (leia)

• Mutação

do vírus é mais contagiosa, mas
não agrava doença, diz estudo (leia)

Sustentável
Emissões

Bem-estar (em casa)

Dados inúteis responderão por 6,4 mi de
toneladas de CO2 em 2020 (leia)

Construção 'verde'

Moletom e pijama
Apostas de tendência de moda (leia)

Brasil é um dos países com mais projetos
com certificação LEED no mundo (leia)

Dor de cabeça
Rotina diferente, ajustes na alimentação e
aumento do estresse na pandemia (leia)

Varejo&Consumo
• Grandes

redes registram alta nas vendas
de itens de home office (leia)

Internacional
•
•
•
•
•

• App aposta

em vendas ao vivo por
streaming (leia)

Na Coreia do Norte, Kim Jong-un
declara 'sucesso brilhante' (leia)
Parte dos EUA comemorará o 4 de
Julho pela internet (leia)
Próximo ano letivo será mais longo e
com menos férias em Portugal (leia)
América Latina e Caribe superam a
Europa em número de casos (leia)
Pequim suspende maioria das
restrições de deslocamentos (leia)
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Corporativo
• Pandemia

fortalece comitês de crise
em empresas (leia)

• Limitar a comunicação

on-line com
chefes após o expediente reduz o
estresse, diz pesquisa (leia)

• Eventos

virtuais conectam negócios,
clientes e ONGs (leia)

