11 de julho de 2020

Educação desafiada
A Câmara dos Deputados concluiu a votação
da Medida Provisória (leia) que desobriga
escolas e universidades de cumprirem a carga
mínima de dias letivos. Mas os desafios são
muitos. Nos estados, há debates sobre ensino
híbrido (presencial + virtual), novos protocolos,
se haverá reprovações ou se os alunos vão
passar de ano de forma automática (leia) (leia)
(leia) (leia) (leia).

Arte de encantar ensinando

Nos EUA, dilemas

Opção pelo lúdico e contatos com a escrita e a
leitura, mesmo em casa, ajudam (leia).

Volta às aulas é tema polêmico entre pais,
governos, educadores e escolas (leia).
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Contexto geral das conversas é de 'medo',
e relatos no Brasil acentuam '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.

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Com unicação

À espera da
indústria
Não são apenas os consumidores e
comerciantes que esperam,
ansiosos, pela retomada das
atividades econômicas neste
momento.
O setor elétrico aguarda, agoniado,
que o país volte ao normal. Se há
quase 20 anos o fantasma era o
risco de desabastecimento no
fornecimento, hoje o problema é a
queda de consumo e aumento da
inadimplência por causa da crise.

*Dados do dia 10/07

Os números são sombrios. A
inadimplência, segundo a Abradee,
está em torno de 15% a 20%, ante
patamares de 4% pré-pandemia
(leia). Já o nível de consumo caiu
11% durante a fase de isolamento
social (leia).

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.

Para minimizar danos, o governo
agiu e aprovou, por intermédio do
BNDES, um empréstimo robusto de
R$ 16,1 bilhões (leia), com juros de
mercado e prazo para quitação em
até 60 meses.
Por que, então, a ansiedade das
empresas? Porque elas dependem
da recuperação não apenas do
comércio, mas sobretudo da grande
consumidora, a indústria.
É esta, que luta lentamente para
retomar a produção (leia), quem
poderá diminuir a depressão no
setor de energia.

Renata Bravo
Gestora jurídica na FSB Com unicação

Novo normal da
advocacia
A reflexão sobre a mudança da forma
do advogado trabalhar já existia.

Economia
Fisco
Receita alerta para retorno de obrigações
adiadas nos últimos meses (leia)

Conjuntura
A tecnologia em algum momento iria
sobrepor a categoria, processos
seriam automatizados e os
advogados que não estivessem
atentos se tornariam obsoletos e
substituídos por máquinas e robôs.

Juros baixos impedem tombo do mercado
imobiliário na pandemia (leia)

Aí veio a pandemia e o profissional
tão acostumado a enxergar a
vulnerabilidade de seus clientes, se
viu mais vulnerável que nunca.

Investimento

Advogados tiveram que trancar seus
escritórios e abrir a porta de casa
para continuar trabalhando. O terno e
a gravata deixaram de fazer sentido.
As salas de reunião, tão bem
projetadas, ficaram vazias.

Efeito crise
1 em cada 5 pequenas empresas dos EUA
planeja demissões, aponta pesquisa (leia)

Queda histórica no 2T, diz Ibre/FGV (leia)

Poder + Política
• Em frente

ao Congresso, protesto a favor
de impeachment de Bolsonaro (leia)

A mudança, que seria liderada pela
tecnologia, passou a ser liderada
pelo desconhecido e para o
desconhecido não há plano de
contingência.

• Mulher

Mas a demanda pelo trabalho
continuou.

• Michelle

O debate da matéria jurídica em si se
tornou protagonista.

• Governo

A relação de confiança entre
advogado e cliente teve que se
fortalecer diante de um cenário de
tanta insegurança.

• É 'imperativo'

de Queiroz se apresenta à polícia
para cumprir prisão domiciliar (leia)

• Licitação

para comprar urnas atrasa,
e TSE aumenta eleitores por seção (leia)

Bolsonaro diz que ela e as filhas
testaram negativo (leia)
deve ampliar serviços digitais de
olho em economia bilionária (leia)
aprimorar governança do
Ministério Público, diz Gilmar Mendes (leia)

• Bolsonaristas

provocam MBL após prisão
de empresário ligado ao grupo (leia)

A pandemia vai acabar, mas vai
deixar um legado de mudanças de
valores.
E o advogado terá que se
ressignificar.

Saúde_Ciência
•
•
•
•
•
•
•
•

21 vacinas contra Covid-19 estão em
fase de testes em humanos (leia)
China e Cazaquistão dialogam, mas
dúvida sobre novo vírus permanece (leia)
ONU alerta para doenças que passam de
animais ao homem (leia)
BCG pode diminuir taxa de mortalidade
por Covid-19, diz estudo (leia)
Bill Gates diz estar otimista (leia)
Sistema de reconhecimento de tosse
será usado no combate à Covid-19 (leia)

Sustentável

Avifavir, a droga que a Rússia quer
comercializar na América Latina (leia)

Amazônia
Variação do vírus influenza é identificada
no Brasil (leia)

Floresta perdeu área igual ao dobro da
cidade de SP no 1º semestre (leia)

ODS
Relatório 2020 indica um 'Norte' (leia)

Bem-estar (em casa)
Bordado virou moda

Varejo&Consumo

Na quarentena, pessoas estão
aprendendo ou voltando a praticar (leia)

Plantas x tédio

• Com flexibilização,

crescem as vendas
de bicicleta, skates e patins (leia)

O cultivo e o trato fazem bem à mente (leia)

• Pesquisa mede a percepção do
brasileiro sobre comércio fechado (leia)

Internacional
•
•
•
•
•
•

• Mundo

Califórnia libertará 8 mil presos para
conter vírus nas cadeias (leia)
Disney reabre na Flórida (leia)
EUA batem recorde de novos casos pelo
3º dia seguido com mais de 69 mil (leia)
Irã proíbe grandes reuniões, mas
mantém economia aberta (leia)
Portugal em alerta para possíveis
picos de infecções em outubro (leia)
Argentina: 51% dos leitos ocupados (leia)
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está bebendo menos café (leia)

Corporativo
•
•
•
•

Minor Hotels: setor hoteleiro só
retomará nível pré-crise em 2022 (leia)
'Publicidade abusiva' na pandemia
desafia estratégias das marcas (leia)
Preocupação com comprometimento
ambiental das empresas cresce (leia)
Apple: como o abre e fecha das lojas
ajudam a rastrear a pandemia (leia)

