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Danos ao emprego
Com foco no mercado de trabalho, o 

IBGE voltou a divulgar hoje dados sobre 

o impacto da pandemia. A Pnad Covid 

mostra que cerca de 1,4 milhão de 

vagas foram fechadas na última 

semana de junho (leia) (leia). Houve 

uma maior procura por emprego. A taxa 

de desemprego voltou a subir após três 

semanas: 12,4 milhões estavam à 

procura de oportunidade – o índice de 

desemprego passou de 12,4% para 

13,1%, maior patamar desde maio (leia) 

(leia) (leia) (leia) (leia).

246 mil
publicações coletadas

709 mi
perfis potencialmente

impactados

* 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.

Redes sociais

'Nova CPMF'
Mourão considera 'justo' um imposto sobre 

transações eletrônicas (leia)

Greves
Número de paralisações é o menor em 

quase uma década, diz Dieese (leia)

Aeroporto de Viracopos
Publicado decreto para relicitação (leia)

Auxílio emergencial
Divulgadas datas de novas parcelas (leia)

B3/câmbio
Bolsa avança 2,32% e tem 3ª semana de 

alta; dólar sobe 1% e vale R$ 5,382 (leia)

• Em choque de Maia em Alcolumbre, 

Câmara desiste de brecar vendas de 

subsidiárias da Petrobras (leia)

• Prorrogar desoneração da folha salarial é 

legal, diz parecer da Câmara (leia)

• 3 denúncias contra Bolsonaro chegaram 

ao Tribunal Penal Internacional (leia)

• Tasso Jereissati diz que veto no 

saneamento 'cria uma crise política' (leia)

• Em 1 semana, Planalto tem quase 3 

novos casos de Covid-19 por dia (leia)

• Governo federal tem 6.157 militares em 

cargos civis, diz TCU (leia)

• Em prisão domiciliar, mulher de Queiroz 

põe tornozeleira eletrônica (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes
Números de óbitos por Covid-19 
impulsionam o sentimento de 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Rastreador de sintomas revela 6 tipos 

diferentes da Covid-19, diz estudo (leia)

• OMS: no Brasil e em vários países, é o 

vírus que 'está no controle' (leia)

• Imunidade ao coronavírus pode durar 

anos, diz novo estudo (leia)

• ANS suspende cobertura obrigatória de 

teste rápido por planos de saúde (leia)

alegria

14%

tristeza

21%

medo

18%

saudade

15%
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Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Messenger ganha função para brigar 

com Meet, Zoom e Teams (leia)

• Vendas de bicicletas crescem 50% em 

todo o país durante a pandemia (leia)

• Ajuda do BNDES às aéreas pode ficar 

para setembro (leia)

• Com pandemia, cresce o uso de 

cartões por aproximação (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Comércio de rua na cidade de SP 

registra aumento de 19% nas vendas 

na 1ª quinzena de julho, diz ACSP (leia)

• Cinemas podem ser tão seguros quanto 

outros locais, dizem executivos (leia)

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.

• Barcelona retoma isolamento social (leia)

• Rússia espera produzir vacina 

desenvolvida no Reino Unido (leia)

• Suécia: casos de Covid-19 saltam (leia)

• Coreia do Sul aprova teste de remédio

de anticorpos (leia)
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Acesse o dashboard interativo

Tempos diferentes

Cientistas, curiosos e jornalistas 

debruçam-se sobre a tal "imunidade 

de rebanho". É o ponto em que 

tanta gente já está imune ao 

patógeno que o infectado passa a 

infectar menos de uma pessoa em 

média. E daí a curva de novos 

infectados entra em declínio.

Há alguns dias discute-se a 

possibilidade de esse ponto estar 

num percentual abaixo do previsto 

inicialmente. Sobre o assunto, 

recomendo o sempre cuidadoso 

Helio Gurovitz (leia). Só a ciência, lá 

na frente, dará uma resposta final.

Mas agora apareceu outra 

novidade: a hipótese de a 

imunidade a outros vírus, por 

exemplo o da gripe, ajudar na 

resistência ao SARS-CoV-2 (leia). 

Será um achado e tanto, se for 

comprovado. Sempre é bom 

esperar pela comprovação nestes 

casos...

Há muita reclamação contra 

eventuais achados que ainda não 

passaram por plena comprovação 

científica. Mas é apenas um efeito 

colateral da maciça atenção dada à 

pandemia pelos canais de 

comunicação. O tempo do 

jornalismo é bem diferente do tempo 

da ciência.

E não adianta reclamar.

Nunca antes, 

nunca mais

Nunca antes na história desse país 

um governo investiu tanto no social. 

A pandemia obrigou a 

administração Jair Bolsonaro a 

despejar R$ 250 bilhões de auxílio 

emergencial na economia. Esse 

montante é mais de oito vezes o 

orçamento do bolsa família para 

2020. Oito anos em cinco meses.

Eis uma das razões da força 

popular do governo hoje e agora. 

Nada menos do que 60 milhões de 

pessoas foram diretamente 

beneficiadas, mais do que o 

eleitorado que botou Bolsonaro na 

cadeira presidencial.

Essa enxurrada de dinheiro deixou 

até o sistema financeiro sem papel 

moeda para pagar o auxílio, que 

está rodando o comércio e os 

pequenos negócios. E ajuda a 

segurar o mergulho que o PIB daria 

sem essa mãozona do Tesouro 

Nacional. 

Em 2017, R$ 44 bilhões liberados 

das contas inativas do FGTS 

colaboraram no crescimento de 

1,3% das riquezas nacionais. A 

diferença dos modelos é que o 

dinheiro do fundo não tinha impacto 

negativo nas contas públicas, cujo 

déficit será de quase 100% do PIB.

Essa conta terá de ser paga. E não 

será fácil. Ainda mais com tanto 

político querendo transformar o que 

era provisório em permanente. A 

matemática é desafiadora. O nunca 

antes ajuda, mas o nunca mais 

pode ser decisivo em eleições 

futuras.

Sustentável

Ambientalismo
Preservação virou ativo financeiro (leia)

Produtos de beleza
Itens que não prejudicam o planeta e 

fazem bem ao corpo (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

13.616.593

585.727

Sono
O que fazer para manter ou recuperar a 

capacidade de dormir direito (leia)

Os dentes sofrem...
Pandemia soma estresse e ansiedade (leia)

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Saiba mais
Entenda como é feito o acompanhamento 

(íntegra) e veja outros números (leia).

Marco Legal do 

Saneamento

Na próxima segunda-feira (20), às 18h, 

a plataforma Bússola promove um 

webinar sobre o novo marco legal do 

saneamento. Presenças confirmadas

do senador Tasso Jereissati, da dra. 

Christiane Dias, diretora-presidente da 

Agência Nacional de Águas (ANA), 

Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior, 

presidente da Sabesp, e Gustavo 

Fava, sócio do BTG Pactual.

Participe. Inscrições limitadas

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação
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