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Estudo mapeia as 

primeiras transmissões
A revista científica Nature Human

Behaviour, do grupo Nature, 

publicou hoje uma pesquisa que 

mostra que, no início da 

pandemia, cada pessoa infectada 

com a Covid-19 no Brasil infectou, 

em média, outras três (leia) (leia). 

O estudo descreve características 

epidemiológicas da doença no 

país (leia) (íntegra).

141 mil
publicações coletadas

455 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

Pnad Covid-19
Flexibilização começa a reduzir home office

pela 1ª vez, diz IBGE (leia) (íntegra)

Sistema financeiro
BC autoriza testes com WhatsApp, dizem 

Mastercard e Visa (leia)

Contas públicas
Com rombo recorde em junho, dívida 

avança para 85,5% do PIB (leia)

Reforma tributária
Varejo defende microimposto de Guedes, 

desde que desonere folha (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 2%; dólar a R$ 5,219 (leia)

• Bolsonaro tem infecção no pulmão, mas 

mantém agenda de viagens (leia)

• Mourão abre diálogo com ONGs 

ambientais criticadas por Bolsonaro (leia)

• Facebook vai contestar bloqueio 

internacional de contas bolsonaristas (leia); 

Moraes amplia multa e intima presidente 

do Facebook no Brasil (leia)

• No RS, Bolsonaro visita escola militar, 

elogia Médici e inaugura condomínio (leia)

• Bolsonaro quer dar aumento para servidor 

público antes de terminar mandato, diz 

ministro da CGU (leia)

• Comissão da Reforma Tributária receberá 

Paulo Guedes na próxima semana (leia)

• Maia diz que reforma tributária da 

Câmara é 'maior e mais fácil' (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas revelam 'medo' de contaminação 
e preocupações com a pandemia

Brasil
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FSB Pesquisa

• Abrasce: expectativa para Dia dos Pais 

é de queda de 30% nas vendas (leia)

• 20 toneladas de produtos apreendidos 

em shopping na rua 25 de Março (leia)

• Varejo de construção vende mais 

durante a pandemia que em 2019 (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)

2.662.485

52.383

1.844.051

725.959

92.475

1.212
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Acesse o dashboard interativo

A política em rede 

e das redes

As redes sociais pouco a pouco vão 

ocupando o centro do noticiário nas 
disputas geopolíticas globais e nas 

pendengas jurídico-políticas nacionais. 

Na queda de braço entre Estados Unidos e 

China a bola da vez é o chinês TikTok, que 
parece estar em tratativas para ser vendida 

para a Microsoft (leia). No Brasil, o 
estranhamento da hora é entre o Facebook 

e o Supremo Tribunal Federal (leia).

Não é certo que operações tópicas 

contenham o ímpeto antichinês de um 
Donald Trump cada vez mais pressionado 

por pesquisas desfavoráveis na corrida 

reeleitoral. E vamos ver como o ministro 
Alexandre de Moraes desenrola o novelo 

do arranca-rabo com o gigante das redes, 
que diz seguir a lei em cada país onde atua 

mas também diz que o STF não pode 

determinar o que o Facebook vai fazer em 
outros países.

Quando a moderna Internet nasceu já se 

falava de que a política do futuro se 

organizaria em rede. Mas a coisa evoluiu 
bem além. As lutas pelo poder sempre 

tiveram na disputa pela informação, e pela 
capacidade de informar, um foco 

estratégico. 

É ao que estamos assistindo agora, em 

escala global e local. E só uma coisa é 
certa. Lá e cá, ao final vai chorar menos 

quem puder mais.

A boca do lobo

O fato de a agenda social ocupar cada 

vez mais espaço na política nem sempre 

permite perceber o que acontece na 

periferia ou nos subúrbios frequentados 

pelos lobos-guarás.

Hoje as máquinas da Casa da Moeda não 

param, mas ainda falta dinheiro em 

espécie para pagar o auxílio emergencial 

de até R$ 1,2 mil por família. Esse 

dinheiro tem circulado dos beneficiários 

para o pequeno comércio e destes para 

fornecedores locais em ritmo que impede 

o depósito em conta.

Pagam-se os custos da sobrevivência. A 

economia brasileira nos tempos da 

internet 5G continua analógica.

Em breve, o lobo-guará suprirá a falta de 

notas de real por decisão do Banco 

Central. 

Com assinatura do ministro da Economia, 

Paulo Guedes, o lobo-guará de 200 reais 

pode significar impulso na popularidade 

do presidente Jair Bolsonaro, 

candidatíssimo à reeleição com o 

programa assistencial Renda Brasil. 

O ministro e o presidente estão 

reescrevendo frases da história: "nada 

mais socialista que um liberal no poder".

O presidente circulou esta semana pela 

antiga cidadela petista do Nordeste com 

desenvoltura tão grande quanto o lobo-

guará circula pelo pátio do Santuário do 

Caraça em Minas Gerais. Estava em 

casa naquele que já foi território de Lula.

Na estória infantil, o lobo devora 

Chapeuzinho Vermelho, mas chega o 

caçador… E 2022 ainda está longe.

Sustentável

Vegetação ribeirinha
Estudo busca padrões de proteção (leia)

Amazônia
Floresta tem dia com mais queimadas 

para um mês de julho em 15 anos (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

17.106.007

668.910

Cuidado com a bebida
Bartenders dão dicas anti-exageros (leia)

'Raiva materna'
Causa pode ser sobrecarga de tarefas e de 

exigências impostas às mulheres (leia)

App do SUS vai monitorar o vírus
O celular emitirá alertas caso a pessoa tenha tido 

contato com quem testou positivo (leia) (leia) (leia).

• WhatsApp se torna maior canal de 

comunicação com empresas (leia)

• Huawei ultrapassa Samsung e vira líder 

global de vendas de smartphones (leia)

• Chevron: prejuízo de US$ 8,3 bi no 2T 

com baixas de ativos e demissões (leia)

• Reino Unido adia próxima fase de 

suspensão da quarentena (leia)

• Congresso argentino aprova lei de 

regulamentação do teletrabalho (leia)

• PIB da Zona do Euro cai 12,1% no 2T, e 

bloco entra em recessão (leia)

• Trump volta atrás sobre tentar mudar 

data de eleição nos EUA (leia)

• França tenta salvar indústria do 

champanhe em meio à pandemia (leia)

• Contaminação pelo ar causou 59% dos 

casos de Covid-19 dentro de cruzeiro no 

Japão, aponta estudo de Harvard (leia)

• Isolamento social poupou R$ 17,5 bi em 

gastos com saúde, mostra estudo (leia)

• Pfizer e BioNTech vão fornecer ao Japão 

120 milhões de doses de vacina (leia)

• OMS registra recorde diário de novos 

casos de Covid-19 no mundo (leia)

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

O evento online "O Brasil, a Amazônia e o 
Meio Ambiente", que aconteceria na

próxima quarta-feira (05), foi reagendado
para o dia 07/08, às 10h. Com as 

presenças do vice-presidente da República, 
general Hamilton Mourão, e do ex-ministro
da Defesa Aldo Rebelo, que foi relator do 

Código Florestal na Câmara dos 
Deputados, o webinar discute as críticas, 

as pressões e os desafios enfrentados pelo
Brasil nas políticas para a Amazônia e o 

meio ambiente. Inscreva-se

Nova data

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação
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https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/31/interna-brasil,877040/isolamento-social-poupou-r-17-5-bilhoes-em-gastos-com-saude-mostra-e.shtml
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https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/07/31/oms-registra-recorde-diario-de-novos-casos-de-covid-19-no-mundo
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