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Domingo de calor
testa protocolos
As altas temperaturas provocaram
hoje aglomerações, desafiando regras
de distanciamento social e até decretos
de governos. As praias cariocas ficaram
lotadas desde cedo. Em São Paulo,
além de parques e praças cheios, o
movimento nas rodovias foi intenso.

A 'realidade' que salta aos olhos
Nas redes sociais, fotos, vídeos e depoimentos confrontam a pandemia e intrigam.
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Sensações nas redes
Conversas lembram a rotina pré-pandemia e
impulsionam 'saudade'
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Principais assuntos

Casos por estados

* 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.

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

ESG e combate
à corrupção na
sala de aula
Um ponto em comum entre os principais polos
de inovação do mundo é a ligação íntima que
possuem com universidades de ponta. Somente
o mais famoso deles, o Vale do Silício, tem três
delas em torno de si.

*Dados do dia 12/09

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.

Desafios do Brasil
contra o mercado ilegal
Na próxima terça-feira (15), ao meio-dia, a
Bússola promove um webinar para debater o
combate ao contrabando e à pirataria e as
perdas para o país com o comércio ilegal. A
live reunirá Edson Vismona, presidente do
Fórum Nacional Contra a Pirataria e a
Ilegalidade; Eduardo Bettini, coordenadorgeral de Fronteiras da Secretaria de
Operações Integradas do Ministério da
Justiça e Segurança Pública; e Pery Shikida,
economista e professor da UNIOESTE.
Participe! Inscrições aqui.

No Brasil, esse é mais um tema em que as
coisas nem sempre funcionam como deveriam.
Claro que temos excelentes exceções aqui e ali,
com centros universitários de pesquisa que
conseguem interagir muito bem com quem está
do lado de fora da sala de aula ou do
laboratório. Um exemplo é a EsalqTec, da
Escola de Agricultura da USP. Há muitos outros.
Mas, historicamente, universidades e empresas
pouco se falam.
Algumas iniciativas podem ajudar a preencher
essa lacuna. Anote uma: a Fama Investimentos
acaba de lançar um prêmio para pesquisas
científicas sobre ESG (sigla em inglês para
ambiental, social e governança). As inscrições
estão abertas para estudantes da graduação ao
doutorado. Mais informações aqui.
O prêmio vem em boa hora, por diferentes
motivos. Primeiro para fortalecer a relação entre
a academia e o mercado. Segundo porque a
produção de conhecimento nesta área no Brasil
ainda é muito baixa. E por fim porque o ESG
abarca o futuro do capitalismo – e a Fama, que
trabalha justamente com investimentos, deve
saber disso. A premiação para os vencedores
tem tudo a ver com o tema: será parte em
dinheiro, parte em créditos de carbono.
Vale mencionar também boas iniciativas que
unem universidades à administração pública.
Este ano ocorre a segunda edição do “Prêmio
Não Aceito Corrupção”, promovido pelo Instituto
Jatobás e pelo Instituto Não Aceito Corrupção.
Há três categorias para alunos de graduação ou
pós: pesquisa (para entender o problema),
tecnologia (para criar aplicativos que ajudem a
combatê-lo) e comunicação (para criar grandes
campanhas de conscientização). Corram,
estudantes! As inscrições para 2020 se
encerram no próximo dia 21. Informações aqui.

Economia
Reforma administrativa
Ipea diz que medidas podem resultar em
economia de R$ 816 bilhões em 10 anos

Crescimento
IBC-Br deve registrar alta de 3,4% em
julho, sem recuperar queda da pandemia

Conjuntura
Renegociações de financiamentos de
carros disparou 500% durante a crise

Renda Brasil
Aposentados podem ficar sem aumento
por até dois anos

Poder + Política
• Ministro da Justiça faz cateterismo e tem
miocardite aguda; Bolsonaro faz visita
• Maia nega ter escolhido sucessor
• Fachin diz a Fux que, no STF, Lava Jato
é pautada por 'legalidade constitucional'

• Mourão diz estar trabalhando para ser
vice de Bolsonaro em 2022

Saúde_Ciência
• HIV

e Covid-19: momento é oportuno
para aprendizados sobre a saúde

• Dilemas éticos

• Marco do gás, pré-sal e mais: Congresso
acerta votações da semana
• Estudo mostra onda de retrocesso em
democracias pelo mundo

no combate à Covid-19

• Municípios vencem importantes disputas
sobre ISS no STF

Internacional
• Índia

Sustentável

relata mais de 94 mil novos casos

• China prepara

retomar aulas presenciais

Governo corta orçamento para 2021

• Unicef:

um guia de proteção para
professores e alunos na volta às aulas

• Europa

Ibama e ICMBio
Documentário
Relação entre bichos e pandemias

enfrenta aumento de infecções

• EUA:

faculdades são novos focos de
transmissão de coronavírus

• Itália
• Israel

inicia ano letivo amanhã
adotará lockdown de 3 semanas

• Alemanha

discute lei do trabalho remoto

Varejo&Consumo
• Empresários

do varejo debatem o
consumidor do amanhã

• Migração

do food service ao varejo pode
elevar os custos

Bem-estar (em casa)
Palavra de especialista
Trabalhar (e viver) na pandemia traz riscos
para o corpo e a mente

Dia da Memória Pet
Relembrar bons momentos com o bichano
traz leveza e ajuda a mudar o dia
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Corporativo
• Apple:

máscara exclusiva para funcionário

• Fleury

traça plano para ser ‘o marketplace
da saúde’ no Brasil

• Donos de hostel lançam

novos negócios
durante a crise e recuperam faturamento

