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Ano escolar vira
desafio para o mundo
A pandemia impôs mudanças radicais à
educação. E ainda que o modelo on-line e
os novos padrões de segurança ajudem a
minimizar os danos, escolas e
universidades enfrentam dificuldades em
pelo menos 100 países (veja). Seguir com
o ano escolar desafia pais, professores e
estudantes. E as distâncias entre ricos e
pobres tendem a se acentuar (leia) (leia)
(leia) (leia) (assista).

Brasil

Admirado pela excelência, o sistema educacional
do país está se adaptando à Covid-19 (leia).
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Casos por estados

'Tédio' e 'alegria' predominam em meio a
debates sobre isolamento social

tédio
19%

alegria
18%

tristeza
15%

medo
13%

Principais assuntos

* 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

Um loop infinito?
O aparecimento de novos casos de
Covid-19 em todo mundo, no mesmo
instante em que países como o Brasil
estabilizam o número de óbitos,
embora em um platô elevadíssimo,
traz novas ondas de temor global
(leia).
Na Europa, governantes começam a
exigir o uso de máscaras em
ambientes fechados (leia).

*Dados do dia 25/07

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.

Nos Estados Unidos, diante do risco
de perder as eleições pelas dubiedade
adotada no início da pandemia, o
presidente Donald Trump alertou que
a crise sanitária ainda está distante de
um ponto de inflexão (leia).

No caso brasileiro, algumas cidades
que haviam autorizado uma
flexibilização no distanciamento social
se viram obrigadas a rever parte do
planejamento.
Em outras, as autoridades enfrentam
dificuldades em orientar as pessoas
nesta retomada à vida normal.

O momento atual lembra muito um
trecho de Dark, série que se tornou
um dos maiores sucessos da Netflix.
“Qual foi o início de tudo? Onde as
coisas começaram? Será que algum
dia seremos capazes de saber a
origem de tudo? O começo e o fim
sequer existem? Ou tudo está
conectado em um loop infinito?”

Fernando Santana
Diretor de núcleo da
FSB Com unicação no RJ

Economia

Que o 'novo normal'
traga boas notícias
Retomar a vida. Mais cedo ou mais
tarde, muitos de nós estaremos de volta
às nossas rotinas e compromissos, dos
corporativos aos familiares. Mas que
vida será essa?
Aquela que vivemos até a segunda
semana de março, quando a OMS
decretou a pandemia, ou aquela que
vem sendo chamada de 'novo normal'?
Independentemente da eficiência de
vacinas por ora em fase de testes, é
esperado que tenhamos preocupações
que não faziam parte do nosso dia a dia.
O beijo entre amigos, a conversa ao pé
do ouvido, a aglomeração no templo, na
escola, no bar... Como será?
A pandemia deixará marcas profundas
na sociedade, e não é de todo ruim que
isso aconteça. Ou alguém acha que o
'velho normal' estava bom?
Que a preocupação com a nossa saúde,
seja física ou mental, se estenda para a
preocupação com a saúde de todos.
Que cuidados que passaram a fazer
parte de nossas rotinas sejam mais
acessíveis e compartilhados com os
mais necessitados.
Se vamos todos viver - e conviver - em
meio a esse 'novo normal', que ao
menos ele seja um gerador de boas
notícias.

Reforma tributária
Governo e estados avançam em
negociação para IVA nacional (leia)

MEI
Brasil tem mais de 10 milhões de
empreendedores nessa modalidade (leia)

Agro
Produtores alugam abelhas por app para
conseguir mais produtividade (leia)

Setor imobiliário
Número de imóveis à venda em leilões
cresce até 80% na pandemia (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

é alvo de ações por, doente,
falar sem máscara com garis (leia)

• Governo

se baseia em 'economia que
mata', diz carta assinada por bispos (leia)

• 'Agenda

anticorrupção tem sofrido reveses
desde 2018', diz Moro ao FT (leia)

• Bolsonaro

libera recorde de rádios
comunitárias desde o governo Lula (leia)

• Forças Armadas

pagaram R$ 2,6 milhões
a empresas de militares da ativa (leia)

• Ajuda

a governos regionais é despesa da
União e não transferência, diz TCU (leia)

• Tribunais

retomam rotina presencial (leia)

• TSE lançará campanha

para incentivar
participação de mesários na eleição (leia)

Estamos precisando delas.

Saúde_Ciência
• Vacina

da Moderna tem sucesso contra
mutação do coronavírus (leia); empresa
recebe mais US$ 472 milhões dos EUA
para realização de testes (leia)

• Fiocruz aposta

em vacinação contra a
Covid-19 a partir de 2021 (leia)

• Desconhecimento

sobre processo
científico faz com que pessoas
acreditem em fake news (leia)

• 'O que vejo em humanos

confinados é
parecido a papagaios enjaulados
arrancando as próprias penas', diz
cientista chilena (leia)

• Os riscos de contaminação

em 15

atividades do dia a dia (leia)

Sustentável

Internacional
Aquecimento global

• Multa

De gases a vírus, o veneno espalhado
pelo derretimento de geleiras (leia)

• Brasil tem 9% mais mortes por dia após

Amazônia

por não usar máscara contra
Covid-19 chega a R$ 6 mil na Itália (leia)

Covid-19, revela levantamento (leia)

Artistas levantam fundos pró-floresta (leia)

• Coreia do Norte tem 1º caso 'suspeito' e
adota plano de emergência (leia)

• 1 em cada 4 habitantes

de Lima está
infectado, diz governo (leia)

• Flórida

supera Nova York em número de
casos da Covid-19 (leia)

• O plano

do governo britânico para 35
milhões entrarem em forma (leia)

• Número

de mortos na Espanha pode ser
60% maior que contagem oficial (leia)

Varejo&Consumo
• Serviço digital

controla fluxo para evitar
aglomeração no comércio (leia)

• Vendas

on-line para Dia dos Pais devem
crescer 23%, estima ABComm (leia)

• Apocalipse

do varejo é um mito, diz
associação comercial americana (leia)

• Em Bordeaux,

os produtores choram e
os compradores brindam (leia)

Bem-estar (em casa)
Dia dos avós
Apps com frases e homenagens (leia)

Remotamente
Procura por cursos e treinamentos on-line
cresce na pandemia (leia)

Assistente de voz
Alexa traz resultados de exames e tira
dúvidas sobre Covid-19 (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Corporativo
• Empresas mantêm

home office depois
da reabertura dos negócios (leia)

• Marketing

no Instagram e edição de
vídeo: as habilidades na pandemia (leia)

• Crise de postos

de gasolina afeta
produtores de etanol no Brasil (leia)

