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No mundo, 25 milhões
de casos
A Universidade Johns Hopkins
cravou hoje outro dado
superlativo da pandemia: o
mundo superou a marca de 25
milhões de casos de Covid-19.
Os países com mais infecções
confirmadas são, pela ordem,
Estados Unidos, Brasil, Índia,
Rússia e Peru. A doença
amplia seu efeito global e já há
ocorrências registradas em 188
países e territórios.
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Índia bate recorde
Autoridades locais contabilizaram hoje
78.761 casos, superando os 77.255
notificados pelos EUA em julho.
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O número global de 25 milhões de casos de
Covid-19 impulsiona 'tristeza'.
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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.
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Pragmatismo
à la Raul
O líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL),
mandou um aviso de que estará, junto aos
seus pares, na próxima terça-feira, no
Palácio do Planalto, para o anúncio da
prorrogação do auxílio emergencial até
dezembro, em um valor de R$ 300,
metade do pago atualmente.

*Dados do dia 29/08

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.

O auxílio continua até que a equipe
econômica faça as contas para o
lançamento do Renda Brasil, programa
social perene que vai substituir o BolsaFamília, uma das principais marcas da
gestão petista.
O primeiro parágrafo desse texto ratifica o
pragmatismo do presidente Jair Bolsonaro.
O candidato eleito com o discurso da nova
política aderiu ao Centrão e aos partidos
enrolados na Lava Jato quando precisou
montar uma base de apoio parlamentar.
O presidenciável que tinha eleitores
críticos ao Bolsa-Família, chamado por
muitos deles de 'bolsa-esmola', vai lançar
um programa social mais robusto que
o anterior para conseguir aprovação e
votos em uma região – o Nordeste - que
lhe virou as costas em 2018.
Está errado? Não. Lula, quando era
presidente, emulava Raul Seixas, ao dizer
que era uma metamorfose ambulante. O
poder muda as pessoas.

Futuro do
entretenimento
Na próxima terça-feira (1º), ao meio-dia, a
Bússola promove um webinar para debater
sobre a realidade do setor no póspandemia com Luis Bianchi, diretor de
marketing América Latina da Roku; Eduardo
Albano, co-fundador da Ubook; Tatiana
Gracia, diretora de Excelência de Marketing
da Mondelez Brasil, e Luis Justo, CEO do
Rock in Rio. Participe! Inscrições aqui.
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Robôs e humanos: como gestoras têm
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China impulsiona recorde de vendas
brasileiras de soja e carne bovina
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O normal que
queremos
O “novo normal” virou um clichê antes
mesmo de nascer e ninguém aguenta
mais ouvir falar dele. Nem do “velho
anormal”. Talvez porque ambos tenham
algo de sinistro, se a gente reparar bem.
Portanto, o melhor a fazer é parar de
perder tempo com isso e nos concentrar
naquilo que a pandemia escancarou: a
necessidade de transformar o mundo em
geral e as cidades em particular em
lugares melhores para todos nós
vivermos. Isso inclui nossos
descendentes, obviamente.
A boa notícia é que as oportunidades de
negócios que virão a reboque disso são
imensuráveis. Criar soluções que ajudem
a cuidar do meio ambiente e a tornar os
centros urbanos mais sustentáveis,
melhorando a vida das pessoas, é o
futuro do capitalismo. Iniciativas que vão
nessa direção chamarão cada vez mais a
atenção de empreendedores e
investidores.

Cito um exemplo que não foi motivado
pela pandemia, mas vejam como veio a
calhar: no Prêmio Connected Smart Cities
de 2020, um dos finalistas é a startup
Areja, de Salvador, que criou um sistema
para renovar o ar e climatizar o interior de
um ônibus com gasto de energia 75%
menor que o de um sistema de ar
condicionado convencional e com zero
emissão de CO2. Incrível, não? Os
demais concorrentes também são
excelentes. O resultado sai dia 10 agora.

Crédito rural aumenta na pandemia, mas
pequeno tem dificuldade para receber

Orçamento
Baixa correção do mínimo reduz aumento
das despesas da União

Reforma tributária
Livros ficarão 20% mais caros, diz estudo

Poder + Política
• 'Antes

de obras novas, queremos concluir
obras inacabadas', diz Bolsonaro

• Bolsonaro

reata 'namoro' com PSL, mas
impõe condições para voltar; Janaina
Paschoal diz que presidente será bemvindo, mas não cabem exigências

• Lei de Proteção

de Dados traz mudanças,
mas falta órgão fiscalizador

• Na pandemia,

Câmara dos Deputados
pagou R$ 11,8 milhões em passagens

• Partidos

usam drive-in e drive-thru para
driblar pandemia em convenções

• Erro judiciário

não é questão apenas de
estatística, mas também de neurociência

As empresas que ainda não estão
investindo em inovação nem estreitando
o relacionamento com seus diferentes
públicos para compreender suas reais
necessidades precisam começar hoje
mesmo a fazer isso. E a arejar suas
ideias.

Saúde_Ciência
• Brasil questiona

condições de aliança de
vacina, mas deve aderir ao projeto

• Empresa brasileira

vai produzir ventilador
desenvolvido pela Nasa

Sustentável

• Cientistas

apontam prós, contras e
dúvidas sobre reabertura das escolas

• Curada em abril,

italiana volta a testar
positivo para Covid-19

• 'Pandemia

de sedentarismo' causada pela
Covid-19 pode levar a surto de obesidade

Internacional
• Coreia do Sul intensifica

medidas para
conter alta dos focos de Covid-19

Prefeitos 'verdes'
A agenda de pré-candidatos em SP

Manchas no litoral
Óleo deve ficar por décadas no mar

Varejo&Consumo
• Fritz-Kola:

o refrigerante alemão criado
por dois jovens ignorados por todos (e
que agora compete com Coca e Pepsi)

• Bancos chineses

• Máscaras

• Governo

• Second hand,

se preparam para
riscos ante aumento da inadimplência
alemão: tumultos antimáscaras
são 'uma vergonha'

Bem-estar (em casa)
Autocuidado
Por que é tão difícil praticar?

Vizinhança
Reclamações em condomínios saltam
300% na quarentena
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ganham cores e estampas e
viram peças de moda
mercado sustentável que
movimenta bilhões, ganha força mundial

Corporativo
• Nike

encerra contrato com Neymar Jr.

• Ranking

mostra os profissionais
autônomos mais requisitados

• Realidade

aumentada é a nova aposta da
Apple para atrair assinantes ao TV+

