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ONU alerta para 

'catástrofe geracional'
O impacto da pandemia na educação é o maior já 
visto. O secretário-geral da ONU, António 
Guterres, afirma que o mundo está diante de uma 
'catástrofe geracional' (leia) (leia) (assista). Até 
meados de julho, escolas estavam fechadas em 
cerca de 160 países, afetando mais de 1 bilhão 
de estudantes (leia) (leia). Um documento 
específico foi produzido sobre o tema (íntegra).
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Redes sociais

Indústria
Produção industrial avança 8,9% em junho 

de 2020, diz IBGE (leia) (leia) (leia)

Automóveis
Vendas têm queda de 31% em julho (leia)

Copom
Começou hoje e termina amanhã a reunião 

para definir a taxa básica de juros (leia)

Comércio exterior
OMC vê retração por crise mais próxima de 

cenário otimista, diz Azevêdo (leia)

R$ 200
BC escolhe cinza como a cor da nota (leia)

PIB
País ‘perdeu’ 27% de crescimento 

econômico desde 2014 (leia)

B3/câmbio
Bolsa fecha com queda de 1,57% e perde 

mais de mil pontos; dólar a R$ 5,28 (leia)

• Cármen Lúcia dá prazo para Ministério da 

Justiça explicar relatório (leia)

• Após bate-boca, Aras diz que PGR é alvo 

de ataques e pede união em reunião (leia)

• Bolsonaro cria Centro de Inteligência 

Nacional na Abin (leia)

• Centrais sindicais organizam paralisação 

em dia de luto (leia)

• 2ª Turma do STF manda retirar delação 

de Palocci de ação contra Lula (leia)

• STF forma maioria contra operações 

policiais em favelas do Rio (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Vacinas, a situação no Brasil e no mundo e 
o isolamento social realçam 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados
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Principais assuntos
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Internacional

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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

2.801.921

51.603

1.970.767

735.335

95.819

1.154
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Acesse o dashboard interativo

E se não for a 

economia?

Os norte-americanos continuam 

achando que Donald Trump tem 
méritos na condução da economia. Mas 

as previsões são de que ele enfrenta 
uma batalha morro acima na busca 

pela reeleição em novembro (leia). 

Sempre restará aos inconformados 
dizer que as pesquisas têm errado 

muito. É um fato. Mas não existe 
metodologia melhor para medir o humor 

do eleitorado.

A ideia de que a economia é sempre o 

elemento-chave para decidir uma 
eleição para a chefia do governo ficou 

popular depois da vitória de Bill Clinton 

ali em 1992. Foi quando James Carville
cunhou o "A economia, estúpido". Mas 

alguns detalhes ficaram esquecidos. 
Um deles: o independente Ross Perot

teve então quase 20% dos votos (leia). 

Um estoque que fez muita falta a 
George Bush, pai.

Os levantamentos agora informam que 

dois assuntos passaram a contar muito, 

até o momento, para a decisão do 
eleitor nos EUA: a Covid-19 e a fratura 

racial cada vez mais exposta da 
sociedade americana. Talvez Trump 

consiga ganhar uns pontos no primeiro 

ponto, especialmente se a vacina vier a 
tempo. O desafio maior dele está em 

neutralizar a desvantagem no segundo.

“Zooming” 

na perversa

realidade feminina

Se nos últimos 3 ou 4 meses você 

começou a sentir alguns sintomas 

como ansiedade, desânimo, 

procrastinação excessiva, oscilações de 

humor, confusão mental, dor de cabeça 

e dor nos olhos, tem muita chance de 

estar sofrendo dos transtornos 

chamados de “Zoom Fatigue” ou 

“Fadiga do Zoom”.

Ou, para os mais íntimos, de “zooming”, 

derivado do Zoom, aplicativo 

popularizado em videoconferências de 

homeoffice.

O estado acima é parte do conjunto da 

obra perversa da Covid-19. 

Das situações mais citadas pelos 

pesquisadores, uma é especialmente 

impactante e precisamos falar – e muito 

– dela: situações domésticas 

inusitadas.

Lembram quando o problema da 

mulher era jornada dupla de trabalho? 

Continua. 

Mas agora virou também jornada 

acumulada com mais office do que 

home. Na lista: tarefas de substituição 

da diarista, a cozinha, a limpeza, 

gestão do tempo familiar e, 

lamentavelmente, a questão da 

violência doméstica. 

A alta de feminicídio no Brasil desde o 

início da quarentena foi de 22%. Em 

São Paulo chegou a 46% segundo o 

Fórum Brasileiro da Segurança 

Pública.

E, infelizmente, assim como o vírus, a 

notificação aqui é alta.

É Zooming, mas... pode chamar 

também de tragédia.

Sustentável

Comercializando gafanhotos
Empresa vê inseto como alimento (leia)

Licenciamento ambiental
Guedes propõe comitê sem Meio Ambiente 

para licenciar projetos minerais (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

18.142.718

691.013

No relógio...
Dia de trabalho durante a pandemia é 48 

minutos mais longo, diz pesquisa (leia)

'Furões' de quarentena
Multa de R$ 1 mil em cidades do país (leia)

Opas pondera
Sem conter transmissão, reabrir 

escolas pode ser arriscado (leia).

• WhatsApp ganha recurso para ajudar a 

detectar notícias falsas (leia)

• Lives foram vistas por 85 milhões de 

brasileiros, indica Google (leia)

• Custo por vazamento de dados de 

empresas no Brasil cresce mais de 10%, 

revela levantamento da IBM (leia)

• Alemanha já enfrenta 2ª onda de Covid-

19, diz associação médica (leia)

• Europa investiga compra de aplicativo de 

saúde pelo Google (leia)

• 'Patriotas usam máscara', diz campanha 

de Trump em e-mail a apoiadores (leia)

• Filipinas retoma confinamento (leia)

• Interpol alerta para cibercrimes (leia)

• OMS ressalta protocolos e regulamentos 

que antecedem vacina (leia)

• Cientistas brasileiros criam teste de 

Covid-19 com inteligência artificial (leia)

• Surgimento de doenças degenerativas 

vira desafio mesmo pós-Covid-19 (leia)

O evento online "O Brasil, a Amazônia e o 
Meio Ambiente", que aconteceria amanhã 
(05), foi reagendado para sexta-feira (07), 

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

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação

• Gasto com presente do Dia dos Pais 

será menor este ano, diz Alshop (leia)

• DIA cresce 20% e vai lançar site próprio 

de vendas, diz presidente (leia)

• Diageo vê aumento no consumo de 

bebida alcoólica em casa nos EUA (leia)

Unesco teme evasão
Estimativa é que 24 milhões de estudantes 

abandonem a escola devido aos fechamentos (leia).

https://covid19.who.int/
https://news.un.org/pt/story/2020/08/1722052
https://oglobo.globo.com/sociedade/onu-ve-catastrofe-geracional-com-mais-de-1-bilhao-de-alunos-fora-das-escolas-24566672
https://www.youtube.com/watch?v=1uqNE3YFrwk&feature=youtu.be
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN2501UA-OBRWD
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https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-08/copom-inicia-reuniao-para-definir-taxa-basica-de-juros
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN2501XL-OBRBS
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/banco-central-escolhe-cinza-como-a-cor-da-nota-de-r-200.shtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/04/pais-perdeu-27percent-de-crescimento-economico-desde-2014.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cotacao-dolar-bolsa-de-valores-04-08-2020-,70003386825
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/04/carmen-lucia-abre-prazo-para-ministerio-da-justica-explicar-relatorio-com-dados-de-opositores.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/08/04/apos-bate-boca-aras-diz-que-pgr-e-alvo-de-ataques-e-pede-uniao-em-reuniao
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https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/04/stf-forma-maioria-contra-operacoes-policiais-em-favelas-do-rio.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
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https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/08/whatsapp-ganha-recurso-para-ajudar-detectar-noticias-falsas.html
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,lives-foram-vistas-por-85-milhoes-de-brasileiros-indica-google,70003387248
https://6minutos.com.br/economia/custo-por-vazamento-de-dados-de-empresas-no-brasil-cresce-mais-de-10-diz-ibm/
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-j%C3%A1-enfrenta-segunda-onda-de-covid-19-diz-associa%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dica/a-54430720
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/europa-investiga-compra-de-aplicativo-de-saude-pelo-google.shtml
https://oglobo.globo.com/mundo/patriotas-usam-mascara-diz-campanha-de-trump-em-mail-apoiadores-24566698
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https://news.un.org/pt/story/2020/08/1722082
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/08/04/cientistas-brasileiros-criam-teste-de-covid-19-com-inteligencia-artificial
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/surgimento-de-doencas-degenerativas-vira-desafio-mesmo-apos-cura-da-covid-19.html
https://bit.ly/3058Wun
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/08/04/unesco-teme-que-24-milhoes-de-estudantes-deixem-as-escolas-devido-a-covid-19.htm

