27 de julho de 2020

Medo 'trava' viagens
A OMS disse hoje ser difícil que os países
mantenham as proibições de viagens por
um longo período (leia) (leia) e reforçou ser
ineficaz fechar fronteiras (leia). O aumento
de novos casos de Covid-19 - em especial
na Europa - trouxe de volta algumas
restrições de fluxo (leia) (leia) (leia) (leia).

Ações caem

Áustria testa

Apostas

Nos EUA...

Empresas de
turismo e aéreas
europeias sentem
os efeitos (leia).

A Áustria exigirá
testes de quem
retornar de países
em risco (leia).

Setor de turismo
na Espanha teme
o pior e refaz
projeções (leia).

Famílias resgatam
a cultura do trailer e
desbravam o país
dirigindo (leia).
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Casos por estados

As restrições e a rotina no isolamento
elevam bastante o 'tédio'
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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.

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

A política de olho
no futuro
Em meio à pandemia e à análise diária
das curvas de casos e óbitos a política já
está de olho no ponto futuro. Não apenas
nas eleições municipais mas mais adiante,
na eleição do sucessor de Rodrigo Maia
(DEM-RJ). E começam os movimentos
(leia).

*Dados do dia 26/07

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.

Nesse tipo de disputa, a derrota do
governo costuma ter consequências
complicadas. Mais complicadas ainda que
derrotas governamentais em outras
votações relevantes ali. Na disputa em
torno do Fundeb, por exemplo, o governo
foi inteligente ao fugir da contagem de
votos.
A esperança do "rodriguismo", para
reeleger o próprio ou eleger um aliado, é
juntar os votos da esquerda lato sensu,
um tanto mais que cem deputados, ao
centrismo que se organizava
historicamente em torno de PSDB, MDB e
Democratas. Na aritmética, dá para tentar
a formação de uma maioria.
Mas a aritmética e a política nem sempre
andam de mão dada. Governos são
governos, especialmente os que sabem
operar o poder. Será preciso olhar
também como o prestígio popular do
presidente estará em fevereiro, quando da
troca.
E se o governo, de novo, preferir fugir do
confronto, sempre poderá compor com o
sucessor. Ou com o reeleito.

Gabriela Wolthers
Sócia-diretora da FSB Com unicação

Economia

Estudantes
ao deus dará

Riqueza
Patrimônio dos super-ricos brasileiros
cresce US$ 34 bi, diz Oxfam (leia)

Dentro de todas as áreas afetadas pela
pandemia, uma das mais etéreas neste
Brasil para lá de volátil é a volta às aulas.
Muita discussão e pouca decisão.

Mercado de trabalho

Não é uma questão qualquer. Afeta cerca
de 48 milhões de estudantes, além dos
membros da família.

Odebrecht

Muito se fala das aulas virtuais e
realmente é de se tirar o chapéu a
revolução que muitas escolas passaram
ao migrar para o digital em poucos dias.
Mas que está difícil ensinar crianças e
adolescentes neste novo mundo, isso
está.
Se tem adulto gostando de home office,
ouso escrever que não tenho encontrado
muito aluno animado com home school
não.
Abrir a economia já tem gerado muita
insegurança. Abrir escolas é mais
complexo, ainda mais num país dividido
entre ensino público e privado e num
assunto que envolve a saúde daqueles
que ainda não tem poder de decisão.
Mas, exatamente por ser complicado,
seria necessário uma diretriz mínima
para o país. Estar no centro dos debates.

Do jeito que está, cada um por si, vai ser
uma Torre de Babel. Famílias tendo que
voltar para o trabalho sem ter com quem
deixar os filhos, sindicatos querendo que
as aulas só voltem no dia do Juízo Final,
estudantes fazendo abaixo assinado
reivindicando o paraíso. E pais cada vez
mais no purgatório.

Acordos de suspensão de contrato e
redução de salário são quase metade dos
firmados na pandemia (leia)

Processo de recuperação homologado (leia)

Guedes
Ministro nega debandada e diz que escolha
para o BB está ‘avançada’ (leia)

B3/câmbio
Ibovespa salta 2,05%; dólar a R$ 5,15 (leia)

Poder + Política
• PF faz buscas na casa de governador

do

Piauí e mira primeira-dama (leia)

• 'Estou imunizado,

mas evito o contato', diz

Bolsonaro (leia)

• Câmara analisa esta semana emendas

do
Senado a MP de crédito para salários (leia)

• Procurador

pede para TCU apurar
anúncios do BNDES em sites (leia)

• Autocrítica

na comunicação melhora
imagem de Bolsonaro, diz Fábio Faria (leia)

• Polarização

prejudica políticas públicas e
imagem do país, dizem autoridades (leia)

• DEM e MDB deixam

o 'Centrão' (leia)

Saúde_Ciência
• Vírus

atinge coração e pode causar
longa inflamação, dizem pesquisas (leia)

• Evolução

do coronavírus no Brasil
ocorreu a partir de linhagens de Europa,
EUA e Ásia, diz estudo (leia)

• Covid-19

dispara entre jovens adultos
cansados de isolamento social (leia)

• Vacina

da Moderna entra em estágio
avançado de testes nos EUA (leia)

• Corrida por ivermectina

deixa pacientes
com sarna sem remédio (leia)

• Plasma reduz

mortalidade em pacientes
com Covid-19, diz estudo (leia)

Sustentável

Internacional
• Austrália

registra recorde diário de casos
e pode prorrogar quarentena (leia)

• Escolas: o que o Brasil pode aprender
com reaberturas pelo mundo (leia)

Mudança climática
Como o Facebook lida com a
desinformação sobre o clima (leia)

Campanha de imagem
Setor florestal brasileiro se une (leia)

• Hong

Kong obriga uso de máscaras,
fecha restaurantes e proíbe reuniões de
mais de 2 pessoas (leia)

• China registra

maior aumento diário de
infecções em 3 meses (leia)

• Casos de coronavírus

avançam na Índia
no ritmo mais rápido do mundo (leia)

• Alemanha

é potência global mais bem
avaliada pela 3ª vez (leia)

• Dobra número de países

com recorde
diários de casos de Covid-19 (leia)

• Aliança

Varejo&Consumo
• Vendas

devem atingir até setembro 80%
do nível pré-pandemia, diz Iguatemi (leia)

• No mundo, há poucas mulheres

em
cargos de chefia nas varejistas (leia)

• Retomada

gradual na confiança do
comércio se mantém, diz FGV (leia)

• Magalu

entra no sistema de cashback e
impulsiona carteira digital (leia)

por vacina diz querer preço
máximo de US$ 40 (leia)

Corporativo
Bem-estar (em casa)
Vizinhos, crianças, barulho...
Conflitos condominiais crescem (leia)

Pets
Bichos servem de companhia, estimulam
o afeto e amenizam a tristeza (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Empresas recorrem

à mediação e
arbitragem para resolver conflitos (leia)

• Google

deve ampliar home office até
julho de 2021 (leia)

• Carrefour

expande parceria com Uber
Eats na França e na Bélgica (leia)

