7 de agosto de 2020

Sinais do emprego
na pandemia
Novos dados do IBGE mostram que o mercado
de trabalho continua bastante sensível aos
efeitos da crise provocada pelo coronavírus.
Cerca de 40 milhões querem uma oportunidade,
mas não encontram vagas ou deixaram de
procurar (leia) (leia). Mais de 10 milhões já
retornaram aos postos (leia) (leia) (íntegra).

Realidade americana
Preocupação com os jovens

EUA criam 1,76 milhão de vagas
em julho, número acima das
expectativas (leia).

Unesco lança cursos on-line para apoiar empregabilidade
de 1 milhão de jovens pelo mundo (leia).
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API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.
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A dura vida do marisco
A volta ou não às aulas é a bola da vez no
braço de ferro entre os adeptos da retomada
e os militantes do #ficaemcasa. Brasília é um
exemplo (leia). Já São Paulo jogou a coisa
para outubro (leia).
A verdade: ninguém parece saber direito o
que fazer, como decidir com base em
critérios racionais.

*Dados do dia 06/08

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.

Prevalece o medo. O cidadão tem medo de
ficar doente, e de ver o filho adoecer. E o
político tem medo de ser responsabilizado
por uma eventual escalada, bem na
antessala das eleições municipais adiadas
para novembro.
E assim segue a vida num país, o Brasil,
onde a descoordenação entre as autoridades
e a interferência aleatória do Judiciário são a
marca registrada nesta pandemia. A falta de
coordenação e o terreno fértil para
arbitrariedades têm consequências óbvias,
especialmente nas atividades econômicas.
Uma delas são as escolas particulares, que
ficam como o marisco, sofrendo por causa
dos choques entre o mar e o rochedo.

Como isso se resolverá? Talvez, a exemplo
das coisas que já abriram, certo dia,
esgotadas, as autoridades nos diversos
níveis deixem a vida seguir seu passo. Ou
decidam finalmente manter todos os alunos
em casa à espera da hora em que será
aplicada em massa uma vacina que ainda
não existe.

Energia em debate
Na próxima terça-feira (11), ao meio-dia, a
Bússola promove um webinar ao vivo
sobre o futuro do setor de energia - diante
das novas tecnologias e da sustentabilidade
pós-pandemia - e os impactos para os
consumidores. Participarão do evento Rui
Altieri, presidente do Conselho de
Administração da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, e
Edson Silva, diretor-presidente da Energia
Sustentável do Brasil. Inscreva-se

Economia
Inflação
IPCA sobe 0,36% em julho (leia)

Funcionalismo
Teto a benefício de servidores pode levar a
economia de R$ 90 milhões ao ano (leia)

Imposto de Renda
Ampliar faixa de isenção favorece quem
ganha mais, aponta Tesouro Nacional (leia)

Veículos

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Com unicação

Comunicar é preciso
Há gigantesca dissonância entre os
caudalosos argumentos do governo
brasileiro e as pancadas amazônicas da
Europa quando se fala da preservação do
meio ambiente em terras tupiniquins.
O webinar da FSB Comunicação com o
vice-presidente Hamilton Mourão e o exministro Aldo Rebelo permitiu colocar o tema
em perspectiva racional. Eles defenderam
bem o patrimônio pátrio. O problema é falar
aqui para convencer tapuias e guaranis já
convertidos. Os loiros que podem tomar
medidas que atrapalhem o Brasil continuam
à distâncias nórdicas, com conjecturas e
refutações próprias (veja ou reveja).

O governo federal até fez campanha para
esclarecer os europeus no ano passado,
mas parou. Pode voltar hora dessas, mas
nunca se sabe ao certo.
É preciso ao país recuperar a tática do Barão
do Rio Branco. Muito além do diplomata, era
um publicistas disposto a gastar muito para
defender a imagem do Brasil nas margens
do Sena, do Tâmisa, do Reno…
Os europeus parecem parolar quando
ameaçam. Bom lembrar que os ingleses
pareciam blefar em relação à escravidão no
século XVIII. O Brasil prometia acabar com o
tráfico de escravos e enrolava mais um
pouco, mantendo o sistema escravagista. Os
ingleses afundaram navios brasileiros, com
marinheiros e negros morrendo juntos. Uma
infâmia para curar uma vergonha.

Anfavea: produção sobe 73% em julho (leia)

Reforma tributária
Secretário da Receita afirma que imposto
único sobre consumo teria alíquota alta (leia)

IPOs
Com Yuni, 13 das 24 empresas brasileiras
na fila do IPO são do setor imobiliário (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,30%; dólar a R$ 5,41 (leia)

Poder + Política
• Maia

diz não acreditar em 4 privatizações
de estatais até o fim deste ano (leia)

• Desfile do 7 de Setembro

cancelado (leia)

• Fabrício

Queiroz e a esposa repassaram
R$ 89 mil para Michelle Bolsonaro (leia)

• Comissão da reforma tributária

ouve
estados na próxima semana (leia)

• Novas

regras de acordos de leniência são
para dar segurança jurídica, diz CGU (leia)

• Congresso avalia

pautar veto à
desoneração na semana que vem (leia)

• Fux convoca audiência

sobre horário de
funcionamento de tribunais (leia)

A Europa pode repetir o ataque em defesa
de seus interesses. E apenas deles.

Saúde_Ciência
• OMS:

Brasil lidera mortes em 24h (leia)

• Empresas doam

R$ 100 milhões a nova
fábrica que vai produzir vacinas (leia)

• Máscara

pode reduzir carga viral e
gravidade da Covid-19, diz estudo (leia)

• Estudo prevê

300 mil mortes por Covid19 até fim do ano nos EUA (leia)

• Estudo brasileiro

identifica Covid-19 por
raio-X com 90% de eficácia (leia)

Sustentável

• Fiocruz: volta às aulas

leva risco a 9,3
milhões de adultos e idosos (leia)

Desmatamento na Amazônia
Inpe: alertas sobem 34% em um ano (leia)

Mudança climática

Internacional

Redução de emissões na pandemia será
'insignificante', diz estudo (leia)

• Índia

passa de 2 milhões de casos;
profissionais de saúde em greve (leia)

• Brasil e Paraguai

negociam reabertura de
comércio com guichê sanitário (leia)

• México

diz que curva de contágio foi
controlada no país (leia)

• Epidemia

acelera novamente na França,
com mais de 2 mil casos em 24h (leia)

• Havana

volta a impor restrições (leia)

Varejo&Consumo
• Burger King Brasil cria piloto de unidade
dedicada só ao delivery (leia)

• Multiplan

tem 1 milhão de metros
quadrados em imóveis para venda (leia)

• Dona da rede Ricardo Eletro entra

em

recuperação judicial (leia)

• Montevidéu

é primeira capital latina a
reabrir grandes teatros (leia)

Corporativo
Bem-estar (em casa)
Ioga
Há mais seguidores de aulas on-line (leia)

Rir um pouco
Humoristas criam alternativa para entreter
público durante a pandemia (leia)
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• Maioria

dos sites que propagam fake
news é financiada por anúncios do
Google, diz estudo (leia)

• Starbucks,

PepsiCo e BMW: parceria para
melhorar cadeia de suprimentos (leia)

• Incertezas

do trabalho pós-crise (leia)

