25 de julho de 2020

Vírus imprevisível
Mesmo onde a Covid-19 não é mais tão
intensa, debates sobre novas ondas ganham
força. O salto nas estatísticas de infecções
ajuda a explicar (leia) (leia) (leia). Governos e
especialistas evitam projeções e observam a
realidade desconfiados (leia). O Reino Unido
anunciou hoje medidas em relação à
Espanha (leia). A África está em alerta (leia).

Líderes perdem apoio por gestão da pandemia, indica pesquisa
Relatório da consultoria Kekst CNC, divulgado hoje, revela que governos estão perdendo a confiança
dos cidadãos, que duvidam dos dados oficiais. O levantamento mirou 6 países (leia).
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'Tristeza' avança em meio a conversas que
destacam contágios e óbitos no Brasil
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* 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

Debate do
novo normal
Aos poucos, o Brasil vai deixando o
isolamento social. Estabelecimentos
comerciais foram reabertos e as
empresas estão chamando os
trabalhadores.
Mas a comodidade e a economia do
home office vieram para ficar e
precisam ser analisadas daqui para
frente.
*Dados do dia 24/07

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.

Em 2018, o IBGE apontava a existência
de 3,8 milhões de pessoas trabalhando
no próprio domicílio. Na semana de 21
a 27 de junho, a Pnad Covid-19 estimou
em 8,6 milhões o número de pessoas
trabalhando remotamente.
E ainda há espaço para mais.

De acordo com o próprio IBGE, na Pnad
Contínua do primeiro trimestre de 2020,
dos 92,2 milhões de trabalhadores
ocupados à época, 20,8 milhões deles
poderiam, potencialmente, estar em
teletrabalho.
No Senado, já existe preocupação com
legislações específicas para este
cenário. (leia).
O que fazer para equacionar questões
como custos com a implantação dos
equipamentos para o trabalho em casa,
direitos à insalubridade e auxílio
alimentação? Ou o pagamento de horas
extras por tempo de trabalho excedido?

Sérgio Etchegoyen

São indagações que ainda não
possuem resposta neste novo normal
que se apresenta.

Vice-presidente do Conselho de
Adm inistração da FSB Com unicação

O que esperar de
nós mesmos
Dois sentimentos são particularmente
duros: o arrependimento pelo que
deixamos de fazer quando era
necessário agir e a frustração de
falhar diante da adversidade por não
tê-la enfrentado.
A vida alterna erros e acertos e
impõe dificuldades sem se importar
com riqueza ou poder, mas em cada
obstáculo deixa ao nosso arbítrio a
possibilidade de lutar, o que, se nem
sempre leva à vitória, oferece o único
remédio que conforta o espírito forte:
o sentimento de não esmorecer
diante da dificuldade.
A pandemia é uma dessas ocasiões
em que somos convidados a
demonstrar do que somos feitos e
que força tem a fé que cada um leva
consigo. Sim, a fé, pois só ela traz a
paz de espírito e o conforto
necessários para atravessar
tempestades. É a fé que nos infunde
o sentimento de fraternidade
indispensável nesta jornada.
Nossa guerra neste momento é pela
vida. A nossa vida, a dos que
queremos bem e dos que precisam
de socorro para sobreviver.

Ninguém entre nós viveu experiência
tão dramática quanto esta. Como
queremos ser julgados lá na frente,
quando esta história for contada?
Como gostaríamos de ser
lembrados? As respostas para essas
perguntas incômodas estão em
nossos corações. Eles costumam ser
melhores conselheiros que a razão.

Economia
Amazônia
Pressão interna e externa faz crescer
interesse na bioeconomia da floresta (leia)

Tributos
Levantamento indica que 11 países tributam
transação financeira (leia)

MP 927 perde validade
Como ficam home office e férias (leia) (leia)

Saneamento
Levar água a 99% das pessoas demoraria
35 anos; nova regra promete 13 anos (leia)

Sociedade
Ascensão de mulheres e negros impulsiona
a economia, mostram estudos (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

diz que novo teste deu negativo
(leia); presidente sai de moto (leia)

• Mídias

sociais devem limitar robôs e perfis
falsos, diz Barroso (leia)

• PGR abre consulta

para reforçar forçastarefa da Lava Jato e da Greenfield (leia)

• Lula chama Bolsonaro

de ‘charlatão’ por
incentivo à cloroquina e diz que PT vai
‘voltar forte’ em 2022 (leia)

• Ministro

da Educação tem início de
pneumonia por causa da Covid-19 (leia)

Guardam a paixão que nos
impulsiona contra o impossível,
concedem-nos o falhar e o perdoar,
mostram-nos o quão frágeis somos
individualmente e o quanto nos pode
fortalecer o amor ao próximo.
É onde guardamos os segredos da
energia indispensável para seguir em
frente.

É tempo de esperança. É tempo de
ser forte na vontade e na fé.

Saúde_Ciência
• Imunidade

coletiva pode ser alcançada
com até 20% de infectados (leia)

• Hábitos

de higiene e busca por qualidade
de vida ganham força, diz pesquisa (leia)

• Escolas: Fiocruz

lança manual (leia)

• Soro feito com plasma de cavalo

será
testado em humanos na Argentina (leia)

• Americanos

identificam 21 remédios com
potencial para combater a Covid-19 (leia)

Sustentável
Estudo da Science
Investimento contra o desmatamento e o
tráfico de animais previne pandemias (leia)

Plástico
Como estarão os oceanos em 2040? (leia)

Bem-estar (em casa)
Pensar negativo atrapalha...
Espantando o estresse e a ansiedade (leia)

Rotina na quarentena
Mesmo exaustos, pais desejam continuar o
home office após a volta às aulas (leia)

Varejo&Consumo
• Cupons

e cashback na web movimentam
mais de R$ 1,5 bi na quarentena (leia)

• SP: bares

e restaurantes pedem horário
estendido e mesas na calçada (leia)

• 60% avaliam

que Brasil não está pronto
para reabrir comércio, diz pesquisa (leia)

Internacional

• Compras em comércio de bairro e de
produtos locais avançam (leia)

• Chile promulga

lei histórica para aliviar
impacto econômico da pandemia (leia)

• 'Quem está governando

o mundo é o
coronavírus', diz prefeita de Bogotá (leia)

Corporativo

• Após

• Grandes

• Coreia do Sul bate novo

• Garmin

• França passa a exigir

• Empresas dão a funcionários

quase 100 dias, Vietnã detecta
novo caso de coronavírus (leia)
recorde de
casos importados de Covid-19 (leia)
teste de Covid-19
para viajantes vindos do Brasil (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

bancas de advocacia não terão
escritórios cheios tão cedo (leia)
pode ter de pagar US$ 10 mi
para interromper ataque de hackers (leia)
direito de
escolha sobre home office (leia)

