9 de agosto de 2020

Verão europeu segue
desafiando o vírus
A onda de calor que atinge a Europa lota
praias e pontos turísticos (assista). Manter o
distanciamento social tem sido praticamente
impossível em muitas cidades, o que acentua
o temor dos governos e de agentes de saúde
quanto a novas ondas de Covid-19 (leia)
(leia). Em alguns países, as restrições mais
duras voltaram, provocando resistências e até
conflitos – como na Bélgica (leia).

Itália vira exemplo

Situação na Suécia

Pior momento ficou para trás (leia) (leia).

País se fechou e os números caíram (leia).
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Casos por estados

Dia dos Pais desperta 'alegria', mesmo em
meio a conversas sobre a Covid-19
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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.
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Dia dos Pais
Hoje é Dia dos Pais. No triste fim de
semana em que o país ultrapassa a marca
de 100 mil mortos e 3 milhões de
infectados. A pandemia já tinha
atravessado o Dia das Mães, no segundo
domingo de maio. Naquela época, eram
161.630 casos e 11.040 mortes (leia).

*Dados do dia 08/08

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.

Difícil dizer quantos filhos ainda choram a
morte dos pais e quantos pais sofrem a
dor lancinante de terem perdido seus
filhos ao longo desta tragédia. Mas por
que não ressaltar também as histórias
daqueles que se recuperaram, vencendo a
agonia da morte?
As rígidas regras de isolamento da
pandemia nos impuseram a necessidade
de conviver mais de perto com nosso
núcleo familiar mais próximo.
E de sentir a saudade imensa de abraçar
e beijar aqueles que, porventura,
passamos a ter contato apenas pelas
vídeo chamadas.
Hoje, em especial, diga bem forte ao seu
pai: eu te amo! Mesmo que ele não esteja
mais aqui.
Em algum lugar, de alguma forma, ele vai
sentir essa onda de calor e energia que
acalma e alimenta o coração. Vai passar!

Economia
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

Funcionalismo
Salário de servidor consome 3,5 vezes o
gasto com saúde (leia)

Reforma tributária
Se avançar, 'nova CPMF' será uma das
maiores fontes de receita (leia)

Conjuntura
Vagas de estágio e aprendizagem
aumentam pela 1ª vez, diz CIEE (leia)

BID
UE, Argentina e Chile querem impedir
que os EUA assumam presidência (leia)
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Sócio-diretor da Loures

Voos em agosto atingem 40% dos níveis
pré-pandemia (leia)

O verde e as
verdinhas
A velocidade e a extensão da retomada
econômica mundo afora ainda são incertas,
mas a cor já está definida: será verde. Não
temos outra alternativa senão deixar a
Terra menos hostil e mais resiliente a
grandes calamidades como a que estamos
passando.
Em artigo na revista Exame, o presidente
da Cosan escreveu: “O alastramento do
coronavírus cristalizou a certeza de que ou
cuidamos de fato do planeta ou veremos a
pandemia virar uma gripezinha diante do
que poderá vir depois no bojo das
mudanças climáticas” (leia).

STF
Corte começa a julgar questões fiscais de
impacto bilionário à União (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro anuncia ajuda ao Líbano e
convida Temer para chefiar missão (leia);
ex-presidente se diz honrado (leia)

• 'Não faltaram recursos e equipamentos',
diz Bolsonaro após 100 mil mortes (leia)

• Pesquisa: 48% querem tirar Bolsonaro e
47% o preferem no cargo (leia)

A boa notícia é que as oportunidades de
crescimento vinculadas a questões
ambientais, sociais e de governança são
enormes. Elas trarão não apenas lucros a
acionistas como também tornarão o mundo
mais limpo e menos desigual. Para citar
somente um exemplo na área de energia, o
investimento em fontes renováveis e em
eficiência energética devem gerar 63
milhões de empregos até 2050, segundo a
Agência Internacional de Energia
Renovável.

• Governo gastou até início de agosto 54%
da verba destinada à pandemia (leia)

• Gilmar quer pautar 'assim que possível'
processo de suspeição contra Moro (leia)

• Defesa de Flávio Bolsonaro vai entrar com
representação por vazamentos (leia)

• Fim das coligações proporcionais deve
extinguir partidos nanicos (leia)

Em 2018, o Sebrae divulgou o estudo “6
Tendências de Sustentabilidade para
Pequenos Negócios” (leia). Revendo o
material agora fica evidente o quanto essas
tendências ganharam senso de urgência
para negócios de todos os tamanhos no
pós-pandemia. São elas: 1)
empreendedorismo com propósito; 2)
diversidade como vantagem competitiva; 3)
inovação e tecnologia em favor de negócios
mais sustentáveis; 4) economia
colaborativa como fonte de crescimento; 5)
economia circular como oportunidade de
negócio; e 6) cidades sustentáveis,
ambientes para o empreendedorismo.
O mundo está mudando. A Covid-19
apertou o botão de turbo nessas mudanças.
O futuro dos negócios será diferente
daquilo que o capitalismo construiu até
aqui. Fundos de investimento estão sendo
cada vez mais norteados por isso. Veículos
de comunicação estão mergulhando de
cabeça no assunto. As empresas onde
todos nós trabalhamos não podem ficar
alheias a isso.

Sustentável
Saúde_Ciência
• Mortes por Covid-19 têm mais relação
com autônomos, donas de casa e
transporte público, diz pesquisa (leia)

• Risco de morrer de Covid-19 sobe quando

Cosméticos 'verdes'
Desafios da indústria para inovar (leia)

Aquecimento global
Fenômeno será mais devastador para
regiões pobres e já quentes (leia)

carga viral é maior, indica estudo (leia)

• 'Jogo político e econômico por trás de
vacinas é receita de desastre', diz
especialista americano (leia)

Varejo&Consumo
• Como restaurantes finos se adaptaram
aos novos padrões da pandemia (leia)

Internacional

• Grifes apostam em conforto e estilo (leia)

• Fornecedores de máscaras processam

• Gastos menores no Dia dos Pais, aponta

Alemanha por falta de pagamento (leia)

• Trump assina decretos de ajuda ao

pesquisa do Facebook (leia)

• Movimento cai no centro do Rio (leia)

desemprego após fracasso nas
negociações com o Congresso (leia)

Corporativo
Bem-estar (em casa)
Da quarentena para a vida
Relatos de quem incorporou o 'novo' (leia)

Muda tudo
Reforma e decoração viram moda (leia)
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• Lucro da Aramco, gigante saudita de
petróleo, despenca no 2T (leia)

• TikTok é um 'cálice envenenado', diz Bill
Gates (leia)

• Viajar em avião executivo pode ficar mais
barato com mudança em táxi-aéreo (leia)

