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Ano escolar vira 

desafio para o mundo
A pandemia impôs mudanças radicais à 

educação. E ainda que o modelo on-line e 

os novos padrões de segurança ajudem a 

minimizar os danos, escolas e 

universidades enfrentam dificuldades em 

pelo menos 100 países (veja). Seguir com 

o ano escolar desafia pais, professores e 

estudantes. E as distâncias entre ricos e 

pobres tendem a se acentuar (leia) (leia) 

(leia) (leia) (assista).

189 mil
publicações coletadas

487 mi
perfis potencialmente

impactados

* 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.

Redes sociais

Reforma tributária
Governo e estados avançam em 

negociação para IVA nacional (leia)

MEI
Brasil tem mais de 10 milhões de 

empreendedores nessa modalidade (leia)

Agro
Produtores alugam abelhas por app para 

conseguir mais produtividade (leia)

Setor imobiliário
Número de imóveis à venda em leilões 

cresce até 80% na pandemia (leia)

• Bolsonaro é alvo de ações por, doente, 

falar sem máscara com garis (leia)

• Governo se baseia em 'economia que 

mata', diz carta assinada por bispos (leia)

• 'Agenda anticorrupção tem sofrido reveses 

desde 2018', diz Moro ao FT (leia)

• Bolsonaro libera recorde de rádios 

comunitárias desde o governo Lula (leia)

• Forças Armadas pagaram R$ 2,6 milhões

a empresas de militares da ativa (leia)

• Ajuda a governos regionais é despesa da 

União e não transferência, diz TCU (leia)

• Tribunais retomam rotina presencial (leia)

• TSE lançará campanha para incentivar 

participação de mesários na eleição (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

'Tédio' e 'alegria' predominam em meio a 
debates sobre isolamento social

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

medo

13%

tédio

19%

alegria

18%

tristeza

15%

*Dados do dia 25/07

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

FSB Pesquisa

• Serviço digital controla fluxo para evitar 

aglomeração no comércio (leia)

• Vendas on-line para Dia dos Pais devem 

crescer 23%, estima ABComm (leia)

• Apocalipse do varejo é um mito, diz 

associação comercial americana (leia)

• Em Bordeaux, os produtores choram e 

os compradores brindam (leia)

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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

2.419.091

24.578

1.634.274

697.813

87.044

555
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Acesse o dashboard interativo

Um loop infinito?

O aparecimento de novos casos de 

Covid-19 em todo mundo, no mesmo 

instante em que países como o Brasil 
estabilizam o número de óbitos, 

embora em um platô elevadíssimo, 
traz novas ondas de temor global 

(leia).

Na Europa, governantes começam a 

exigir o uso de máscaras em 
ambientes fechados (leia). 

Nos Estados Unidos, diante do risco 
de perder as eleições pelas dubiedade 

adotada no início da pandemia, o 
presidente Donald Trump alertou que 

a crise sanitária ainda está distante de 

um ponto de inflexão (leia).

No caso brasileiro, algumas cidades 
que haviam autorizado uma 

flexibilização no distanciamento social 

se viram obrigadas a rever parte do 
planejamento. 

Em outras, as autoridades enfrentam 

dificuldades em orientar as pessoas 

nesta retomada à vida normal.

O momento atual lembra muito um 
trecho de Dark, série que se tornou 

um dos maiores sucessos da Netflix.

“Qual foi o início de tudo? Onde as 

coisas começaram? Será que algum 
dia seremos capazes de saber a 

origem de tudo? O começo e o fim 

sequer existem? Ou tudo está 
conectado em um loop infinito?”

Que o 'novo normal' 

traga boas notícias

Retomar a vida. Mais cedo ou mais 

tarde, muitos de nós estaremos de volta 

às nossas rotinas e compromissos, dos 

corporativos aos familiares. Mas que 

vida será essa? 

Aquela que vivemos até a segunda 

semana de março, quando a OMS 

decretou a pandemia, ou aquela que 

vem sendo chamada de 'novo normal'?

Independentemente da eficiência de 

vacinas por ora em fase de testes, é 

esperado que tenhamos preocupações 

que não faziam parte do nosso dia a dia. 

O beijo entre amigos, a conversa ao pé 

do ouvido, a aglomeração no templo, na 

escola, no bar... Como será?

A pandemia deixará marcas profundas 

na sociedade, e não é de todo ruim que 

isso aconteça. Ou alguém acha que o 

'velho normal' estava bom?

Que a preocupação com a nossa saúde, 

seja física ou mental, se estenda para a 

preocupação com a saúde de todos. 

Que cuidados que passaram a fazer 

parte de nossas rotinas sejam mais 

acessíveis e compartilhados com os 

mais necessitados.

Se vamos todos viver - e conviver - em 

meio a esse 'novo normal', que ao 

menos ele seja um gerador de boas 

notícias. 

Estamos precisando delas.

Sustentável

Aquecimento global
De gases a vírus, o veneno espalhado 

pelo derretimento de geleiras (leia)

Amazônia
Artistas levantam fundos pró-floresta (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

15.785.641

640.016

Dia dos avós
Apps com frases e homenagens (leia)

Remotamente
Procura por cursos e treinamentos on-line 

cresce na pandemia (leia)

Assistente de voz
Alexa traz resultados de exames e tira 

dúvidas sobre Covid-19 (leia)

Coreia do Sul
Admirado pela excelência, o sistema educacional 

do país está se adaptando à Covid-19 (leia).

• Empresas mantêm home office depois 

da reabertura dos negócios (leia)

• Marketing no Instagram e edição de 

vídeo: as habilidades na pandemia (leia)

• Crise de postos de gasolina afeta 

produtores de etanol no Brasil (leia)

• Multa por não usar máscara contra 

Covid-19 chega a R$ 6 mil na Itália (leia)

• Brasil tem 9% mais mortes por dia após 

Covid-19, revela levantamento (leia)

• Coreia do Norte tem 1º caso 'suspeito' e 

adota plano de emergência (leia)

• 1 em cada 4 habitantes de Lima está 

infectado, diz governo (leia)

• Flórida supera Nova York em número de 

casos da Covid-19 (leia)

• O plano do governo britânico para 35 

milhões entrarem em forma (leia)

• Número de mortos na Espanha pode ser 

60% maior que contagem oficial (leia)

• Vacina da Moderna tem sucesso contra 

mutação do coronavírus (leia); empresa 

recebe mais US$ 472 milhões dos EUA 

para realização de testes (leia)

• Fiocruz aposta em vacinação contra a 

Covid-19 a partir de 2021 (leia)

• Desconhecimento sobre processo 

científico faz com que pessoas 

acreditem em fake news (leia)

• 'O que vejo em humanos confinados é 

parecido a papagaios enjaulados 

arrancando as próprias penas', diz 

cientista chilena (leia)

• Os riscos de contaminação em 15 

atividades do dia a dia (leia)

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Comunicação

Fernando Santana
Diretor de núcleo da 

FSB Comunicação no RJ
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https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.theguardian.com/education/2020/jul/26/anxious-middle-classes-look-to-private-schools-after-coronavirus-disruption
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/COVID-19-worsens-education-inequality-between-rich-and-poor
https://www.businessinsider.com/pandemic-pods-are-inequitable-inevitable-a-dream-for-school-choice-2020-7
https://www.cnbc.com/2020/07/26/coronavirus-students-divided-between-on-campus-and-distance-learning.html
https://www.cnbc.com/video/2020/06/15/how-colleges-will-reopen-campuses-in-the-fall-of-2020-after-the-coronavirus.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/26/governo-e-estados-avancam-em-negociacao-para-iva-nacional-mas-ainda-ha-pontos-pendentes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/07/26/brasil-tem-mais-de-dez-milhoes-de-empreendedores-formalizados-como-mei.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/07/26/agricultores-recorrem-ao-aluguel-de-abelhas-por-aplicativo-para-conseguir-mais-produtividade-veja-como-funciona.ghtml
https://noticias.r7.com/economia/economize/numero-de-imoveis-a-venda-em-leiloes-cresce-ate-80-na-pandemia-26072020
https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/bolsonaro-e-alvo-de-acoes-por-com-covid-19-falar-sem-mascara-com-garis/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/07/discurso-de-bolsonaro-nao-e-etico-e-governo-se-baseia-em-economia-que-mata-diz-carta-assinada-por-152-bispos-brasileiros.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-bolsonaro-me-usou-como-desculpa-de-que-defendia-agenda-anticorrupcao-diz-moro,70003376518
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-libera-recorde-de-radios-comunitarias-desde-o-governo-lula,70003376580
https://www.metropoles.com/brasil/forcas-armadas-pagaram-r-26-milhoes-a-empresas-de-militares-da-ativa
https://jovempan.com.br/noticias/economia/ajuda-governos-regionais-despesa-uniao-nao-transferencia-tcu.html
https://www.migalhas.com.br/quentes/328903/tribunais-iniciam-retomada-das-atividades-presenciais
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/309558/tse-vai-lancar-campanha-para-incentivar-participac.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/07/26/servico-digital-controla-fluxo-de-pessoas-para-evitar-aglomeracao-no-comercio.ghtml
https://noticias.r7.com/economia/com-pandemia-vendas-online-para-dia-dos-pais-devem-crescer-23-26072020
https://www.infomoney.com.br/negocios/o-apocalipse-do-varejo-e-um-mito-diz-associacao-comercial-americana/
https://neofeed.com.br/blog/home/em-bordeaux-os-produtores-choram-e-os-compradores-brindam/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53538604
https://www.dw.com/pt-br/temendo-nova-onda-de-covid-19-fran%C3%A7a-antecipa-uso-obrigat%C3%B3rio-de-m%C3%A1scara/a-54199917
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/21/trump-diz-que-pandemia-de-covid-19-deve-piorar-e-recomenda-uso-de-mascaras-nos-eua.ghtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dark)
https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-52971813
https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2020/07/artistas-internacionais-levantam-fundos-para-proteger-amazonia.html
https://www.techtudo.com.br/listas/2020/07/mensagem-de-dia-dos-avos-5-apps-com-frases-e-homenagens-para-whatsap.ghtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/07/26/procura-por-cursos-online-explode-na-pandemia-veja-opcoes.ghtml
https://exame.com/tecnologia/alexa-traz-resultados-de-exames-por-voz-e-tira-duvidas-sobre-covid-19/
https://p.dw.com/p/3fuNk
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/07/26/empresas-mantem-home-office-depois-da-reabertura-dos-negocios.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/07/26/marketing-no-instagram-e-edicao-de-video-as-habilidades-procuradas-na-pandemia
https://www.moneytimes.com.br/crise-de-postos-de-gasolina-afeta-produtores-de-etanol-no-brasil/
https://bit.ly/303wksd
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/07/26/brasil-tem-9percent-mais-mortes-por-dia-apos-covid-19.ghtml
https://bit.ly/32Z2S8q
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,um-em-cada-quatro-habitantes-de-lima-esta-infectado-diz-governo,70003376637
https://jovempan.com.br/noticias/mundo/florida-supera-nova-york-em-numero-de-casos-da-covid-19.html
https://exame.com/mundo/boris-johnson-tem-plano-para-35-milhoes-de-britanicos-entrarem-em-forma/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN24R0M0-OBRWD
https://exame.com/ciencia/vacina-tem-sucesso-contra-mutacao-do-coronavirus-e-deixa-cura-mais-proxima/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/07/26/moderna-recebe-mais-us-472-milhes-dos-eua-em-corrida-por-vacina-contra-covid-19.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/fiocruz-aposta-em-vacinacao-contra-covid-19-partir-de-2021
https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/bate-papo-na-web/2020/07/desconhecimento-sobre-processo-cientifico-faz-com-que-pessoas-acreditem-em-fake-news.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/geral-53546287
https://oglobo.globo.com/sociedade/veja-quais-sao-os-riscos-de-contaminacao-pelo-novo-coronavirus-em-15-atividades-do-dia-dia-24551008

