1º de agosto de 2020

Rússia prevê vacinar
cidadãos em outubro
O mundo foi surpreendido hoje com a notícia de que
a Rússia lançará em outubro uma campanha de
vacinação em massa contra a Covid-19 (leia) (leia)
(leia) (leia). O ministro da Saúde, Mikhail Murashko,
não deu detalhes (assista), mas disse que o
imunizante está pronto. Médicos e professores serão
os primeiros (leia) (leia) (leia) (leia).

Na Alemanha, protestos contra o isolamento social
Milhares protestaram hoje em Berlim contra as restrições impostas pelo governo. O ato foi
convocado por grupos de extrema direita e por ativistas antivacina (leia) (leia) (leia).
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Paulo de Tarso Lyra
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Barreira de acesso
A pandemia adiou para janeiro e
fevereiro de 2021 a realização das
provas do Enem 2020. A troca nas
datas dos exames não é, nem de
longe, o maior impacto da Covid-19
nos testes que definirão a entrada ou
não de milhares de estudantes em
universidades públicas ou privadas.

*Dados do dia 31/07

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.

Levantamento feito pelo UOL, com
base em microdados do Enem 2019
(leia), mostra que a nota média na
prova de redação de quem declarou
ter internet e computador em casa é
86,6 pontos maior do que a de quem
informou não ter essas ferramentas.
Por conta do isolamento social, alunos
de todo o país foram obrigados a se
adequar às aulas virtuais.
Os mais carentes sofreram nas duas
pontas: têm poucas condições de
acesso à tecnologia em casa e
estudam em escolas que tiveram
problemas estruturais para se adaptar
à nova realidade.
Em um país que está estagnado em
leitura ao longo da última década
(leia), um descompasso de quase 90
pontos na nota da redação pode ser
uma barreira quase intransponível de
acesso ao ensino superior.

E comprometer o futuro de toda uma
geração.

Nova data
O evento online "O Brasil, a Amazônia e o
Meio Ambiente", que aconteceria na
próxima quarta-feira (05), foi reagendado
para o dia 07/08, às 10h. Com as
presenças do vice-presidente da República,
general Hamilton Mourão, e do ex-ministro
da Defesa Aldo Rebelo, que foi relator do
Código Florestal na Câmara dos
Deputados, o webinar discute as críticas,
as pressões e os desafios enfrentados pelo
Brasil nas políticas para a Amazônia e o
meio ambiente. Inscreva-se

Economia
Poder de compra
Famílias com renda menor não
perceberam a queda na inflação (leia)

Feriadões
Setor privado articula aprovação de lei para
reduzir ‘emendas’ (leia)

Sistema financeiro
Fintechs querem parceria com governo
para fomentar inclusão (leia)

Nina Mansur

Agro

Diretora de atendimento na
FSB Com unicação

Feiras são canceladas e algumas tentam
migrar para internet (leia)

Nunca vamos
parar de viajar

Setor imobiliário
Volume de financiamentos tem maior alta
semestral em 10 anos (leia)

Banco do Brasil
O turismo foi a indústria mais afetada
pela pandemia. Das companhias aéreas
às pequenas pousadas, dos
equipamentos turísticos aos prestadores
de serviços, no mundo inteiro, todos
foram radicalmente impactados.
Ainda levaremos anos até retomar o
patamar pré-pandemia e será preciso
repensar experiências para atrair um
público que deve querer evitar destinos
aglomerados e preferir contato com a
natureza.

Até a chegada da vacina, será difícil se
arriscar num avião sem extrema
necessidade. Pegaremos então o carro
para dirigir com a família até um lugar
que tenha uma grande área ao ar livre e
nenhum outro hóspede à vista. Ponto
para o turismo nacional.
Muita gente vem se refugiando em
imóveis alugados em cidades de veraneio
mesmo antes do relaxamento da
quarentena. São tendências que vão se
acentuar.

André Brandão deve ser o novo presidente
do Banco do Brasil (leia)

Poder + Política
• Maia

cita Felipe Neto e diz que Câmara vai
'acelerar' PL de fake news (leia); youtuber
aceita convite para discutir projeto (leia)

• Facebook

bloqueia globalmente contas de
apoiadores de Bolsonaro (leia)

• Aras

pede ao STF que arquive queixa de
Dilma contra Bolsonaro (leia)

• Pandemia

não é ainda mais massacrante
graças ao SUS, diz Gilmar Mendes (leia)

• Flávio

Bolsonaro afirma que Queiroz
estaria com ele no Senado se 'nada de
anormal tivesse acontecido' (leia)

• Quem deve

se preocupar com Moro é
Bolsonaro, afirma Lula (leia)

Toda essa cadeia terá que se reinventar.
O desafio, sobretudo financeiro, é grande
para redimensionar espaços e investir em
tecnologia. Afinal, nem tão cedo dará
para aproveitar uma piscina (sem
máscara) ou pacotes all inclusive.
Mas uma coisa é certa e traz um alento:
não vamos parar de viajar.
Nem agora, para fugir desta triste
realidade, nem depois, para continuar se
apaixonando pelo mundo.

Saúde_Ciência
• Médico

combate fake news sobre Covid19 com cartilhas em 40 línguas (leia)

• Fiocruz aposta

na eficácia da vacina (leia)

• Pandemia

impacta vida de pessoas com
diabetes no Brasil, diz pesquisa (leia)

• OMS estima pandemia

'muito longa' (leia)

• Semana Mundial

da Amamentação:
por um planeta mais saudável (leia)

Sustentável
Amazônia
Incêndios aumentam em julho com piora
nos últimos dias do mês (leia)

Mobilidade

Internacional

Bikes ganham impulso na pandemia (leia)

• Alemanha

inicia testes grátis de Covid-19
para viajantes (leia)

• Presidente

do Chile anuncia novo pacote
e alerta contra populismo (leia)

• Assim como ebola,

Covid-19 pode
aumentar evasão escolar feminina, diz
diretora da Unesco (leia)

• Venezuela

registra recorde de mortes e
de casos diários de Covid-19 (leia)

• Itália:

Varejo&Consumo
• CNDL: lojistas

esperam que Dia dos
Pais movimente R$ 18 bi (leia)

• As cidades

no Brasil que mais
compraram pela internet este ano (leia)

• Consumidores

de marcas de luxo
adquirem novos hábitos (leia)

modelo de combate ao vírus (leia)

Corporativo
Bem-estar (em casa)
Esqueceu?
Pandemia pode afetar a memória (leia)

Bons hábitos
Pequenas adaptações na rotina diária
ajudam a espantar o cansaço (leia)
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• Americanos

desempregados recorrem
aos sites freelancers (leia)

• Como a pandemia

está mudando o
equilíbrio da vida profissional (leia)

• Cervejaria

fundada e gerenciada por
negros mira 'Black Money' (leia)

