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Reabertura desafia 

as escolas
Vários estados do país e o Distrito 
discutem protocolos, avaliam datas 
e fazem consultas à sociedade 
sobre o retorno presencial às aulas 
(leia) (leia). Não há uma linha única 
de ação e os planos são flexíveis. 
Gestores e governos observam os 
números da pandemia dia a dia 
(leia). Na comunidade acadêmica e 
entre os pais de alunos as dúvidas 
ainda são grandes (leia).

648 mil
publicações coletadas

639 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

BNDES
R$ 30 bi em créditos para linhas 

emergencias na pandemia (leia)

Auxílio emergencial
Bolsonaro diz que R$ 600 permanente 

'arrebentaria' economia (leia)

CPMF
Bolsonaro dá aval para Guedes, mas fala 

em "ouvir o povo" sobre nova CPMF (leia)

Conjuntura 1
Reforma tributária não é a salvadora da 

pátria, afirma presidente da Anfip (leia)

Conjuntura 2
Em 7 anos, PIB per capita cai e brasileiro 

fica 11% mais pobre (leia)

Eletrobras
Previsão de investir R$ 6 bi/ano até 2035, 

ou R$ 12,6 bi/ano se privatizada (leia)

Inovação
CNI, ABC, Anpei e SBPC: manifesto em 

favor da liberação de recursos (leia)

• Em meio a críticas contra Lava Jato, 

Bolsonaro diz que não responde por 

operações de outro Poder (leia)

•Maia é vítima de ataques nas redes sociais 

por defender PL das fake news (leia)

• CGU identifica inválidos do INSS com 

empregos na iniciativa privada (leia)

• Bolsonaro, Queiroz, Lava Jato e até 

recentes decisões do STF são pendências 

do Judiciário com o fim do recesso (leia)

• Operação Lava Jato perde celeridade na 

esfera eleitoral (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Sentimento de 'saudade' prevalece.

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

alegria

12%

saudade

21%
medo

18%

tristeza

20%

*Dados do dia 01/08

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

FSB Pesquisa

• 30% dos moradores do Sudeste 

mudaram planos de viagem (leia)

• Startups ajudam pequenos mercados a 

criar a própria loja virtual (leia)

• Quase metade das pequenas e médias 

empresas teve aumento de pelo menos 

25% nas vendas on-line (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)

2.733.677

25.800

1.883.677

755.896

94.104

541
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Acesse o dashboard interativo

Guedes na tribuna

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

estará na Comissão Mista da reforma 

tributária na quarta-feira. É a segunda 
interação direta do ministro no debate.

A primeira aconteceu há duas semanas, 

quando ele levou ao Congresso o PL 3887, 

que unifica o PIS e o Cofins em um imposto 
único com alíquota de 20%.

A equipe econômica vinha sendo muito 

cobrada a entrar na discussão da reforma, 

antes restrita ao Parlamento.

Os primeiros passos foram dados, mas ainda 
são inconclusivos.

O que virá nas próximas propostas do 
governo de desoneração da folha de 

pagamentos, mudanças no Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica e Física e no IPI?

Vão continuar os desencontros nos quais 
Guedes defende um imposto sobre 

movimentações financeiras e jura que não 
haverá aumento de carga tributária enquanto 

Rodrigo Maia garante que o Congresso 

rejeita a nova CPMF e um aperto fiscal maior 
sobre os brasileiros?

O PL 3887 tramitará junto às PECs 110 e 

045? 

Por enquanto, ele segue na Câmara e pode 

trancar a pauta de votações em 45 dias.

Quantas respostas virão nesta quarta-feira?

Geopolítica do vírus

Controvérsias sobre o 5G e ameaças de 

proibição do TikTok nos EUA já 

prenunciavam novas frentes na 

geopolítica global. 

O novo palco é a pandemia: quem se 

salvará e quem salvará o mundo?

Na America First de Trump, a compra de 

toda a produção de 2020 da vacina da 

Pfizer e BioNTech pode (ou não) ajudar 

na reeleição do presidente americano. 

Se acontecer, terá de lidar com a China 

que promete acesso universal à vacina, 

com foco em América Latina e Caribe, 

historicamente dominados pela 

geopolítica americana.

Assim, a tão falada vacina de Oxford 

deve perder protagonismo, com influência 

maior só no continente europeu e, talvez, 

África. 

Não sem antes motivar acusações de 

espionagem da Rússia, que estaria 

tentando acesso privilegiado ao "elixir" da 

vida mais desejado do momento.

A disputa geopolítica ampliou-se. 

Já não mira só corpos conectados e 

segredos econômicos em redes digitais. 

Desta vez, derrotar o vírus é que 

apontará a terra da liberdade para um 

mundo em quarentena.

Sustentável

Turismo 'verde'
Ser sustentável é bem mais do que 

ecologia e respeito à natureza (leia)

Relíquias
Grécia inaugura museu subaquático (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

17.660.523

680.894

Piquenique
No quintal, varanda ou na sala (leia)

'Malinhas'
Serviço individualizado no conforto do lar e 

a preço justo (leia)

Como é voltar?
Rotinas simples e intuitivas 

podem se tornar extremamente 

difíceis ou até impossíveis (leia).

• Pandemia agiganta empresas de 

tecnologia e encolhe petroleiras (leia)

• Robôs impulsionam boicote a marcas 

que aderiram ao Sleeping Giants (leia)

• Em busca de eficiência, empresas 

ampliam rodízio de cargos (leia)

•Ministro alemão pede mais punições para 

quem desrespeitar distanciamento (leia)

• 'O inimigo é o coronavírus, não há tempo 

para brigas políticas', diz Fauci (leia)

• Irã registra recorde de casos de Covid-19 

em mais de 3 semanas (leia)

• Quase 100 mortos após ingestão de 

álcool clandestino na Índia (leia)

• Tóquio contabiliza quase 300 novos 

casos de coronavírus (leia)

• UE propõe adiar escolha no BID para 

depois das eleições nos EUA (leia)

• Cidade na Espanha comemora 

'distanciamento social exemplar' (leia)

•Melbourne reforça lockdown após 

aumento de casos de Covid-19 (leia)

• Com a pandemia, vieram campanhas de 

desinformação que misturam verdades e 

mentiras (leia)

• Casos de síndrome rara que acomete 

crianças com Covid-19 (leia)

• Pós-Covid: das falhas de memória à 

fadiga incapacitante (leia)

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
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