6 de maio de 2020

Debate sobre medidas
específicas avança no país

A adoção ou não de ações emergenciais de
enfrentamento à pandemia mobilizou autoridades
hoje. O ministro da Saúde, Nelson Teich, voltou a
reforçar que a discussão deve evitar radicalismos e que
as características de cada lugar precisam ser
compreendidas (leia) (assista). Em São Paulo, o
prefeito Bruno Covas afirmou que decretar isolamento
total não está descartado (leia). Onde as restrições já
ficaram mais duras, as regras variam (leia).

Mais um dia acima dos 600 óbitos
O balanço oficial do Ministério da Saúde atualizou, nas últimas 24h, 10.503 novos casos e
615 novos óbitos. A maior parte, esclarece a pasta, é referente a outros períodos (leia).
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Entropia ou
distopia?

Picos

A próxima fronteira da entropia
brasileira na luta contra o SARS-Cov2 é a judicialização. Ministério
Público e Judiciário sobrepondo-se
aos governantes para definir a
paralisação ou não (a tendência
costumeira é “sim”) das atividades.

19h (05/05) - Brasil registra 600 novas mortes
11h (06/05) - Famosos compartilham rotinas

1°

2°

E em outras coisas mais.
O Brasil entrou politicamente
desorganizado na guerra, está
subindo a curva desorganizado, e
pelo jeito a pulverização de poder vai
estender-se ao longo do platô,
quando este vier. E certamente
estará por aqui quando finalmente a
curva embicar para baixo, algo ainda
fora do radar.

*Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram
e YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para
o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

FSB Trocas
A FSB realizou hoje um webinar sobre a
segurança de dados das empresas, impactadas
por home office e pelo isolamento social, e a
privacidade das pessoas, cada vez mais
conectadas durante a pandemia. Abaixo,
alguns destaques:

Isso vai cobrar um baita preço.
Não é razoável acreditar que
promotores e juízes saibam melhor
que os governos quando fechar e
quando abrir. Inclusive porque quem
executa tudo é, como o nome já diz,
o Executivo. Mas admito que essa
minha observação tem tudo para
cair no vazio.

“O treinamento das pessoas sobre os ataques
cibernéticos é fundamental. É como um
assalto, sequestro ou até a Covid-19. As
pessoas acham que não vão ser vítimas até
serem vítimas. Vale o mesmo com os
ciberataques. Então, o trabalho focado na
tecnologia e na conscientização é
fundamental.”
Emilio Simoni, Diretor do DFNDR Lab
(Laboratório de segurança digital da PSafe)

Cada dia traz novos riscos. Com a
judicialização, um risco novo é
fechar onde deveria abrir ou abrir
onde deveria fechar. Decisões
monocráticas de uma autoridade
absoluta têm bem mais chance de
estar erradas.

“As tentativas de cibergolpe aumentaram mais
de sete vezes nas últimas semanas nos Estados
Unidos. É necessário um novo olhar para a
segurança de dados, baseado no modelo Zero
Trust de governança. O treinamento em
relação a phishing precisa ser contínuo, dada a
dinâmica da cibersegurança. Os phishing
atacks, por exemplo, mudam constantemente.
Importante também coletar dados para
verificar a efetividade desses treinamentos.”
Rafael Costa, General Partner da Vulcan
Capital
“Temos muito mais gente usando tecnologia
hoje do que antes da quarentena. A
conscientização talvez seja o ponto mais
relevante, pois uma boa parte dessa
vulnerabilidade e desses problemas pode ser
evitada com o comportamento do usuário. Só
que não adianta falar em conscientização se o
Poder Público não forçar, se não tivermos uma
lei obrigando. Porque a tecnologia vem mais
rápido.“
Renato Opice Blum, Chairman do Opice Blum
Advogados e Coordenador de Cursos na
EBRADI/FAAP e no INSPER
“A Inloco solicitou à sua base de dados de 60
milhões de usuários autorização do uso dos
dados de geolocalização para mapeamento da
Covid-19. Deste total, 37,5 milhões
autorizaram. Na China o uso de dados foi
compulsório. A Inloco não sabe quem é cada
pessoa. Nenhuma informação pessoal é
coletada. Todas as informações são
criptografadas. A visualização dos mapas é
feita em um foco de região, e não de
indivíduo.”
André Ferraz, CEO da Inloco
“A engenharia social que envolve as pessoas
precisa ser inserida na cultura da proteção dos
dados. Não adianta um grande sistema
tecnológico se as pessoas não fazem sua parte”
Rizzo Miranda, diretora de Digital&Inovação
da FSB
"Com a pandemia ocupando grande parte do
noticiário, temas como a segurança da
informação e a privacidade acabam eclipsados,
Mas sabemos que uma pandemia cibernética,
uma ciberpandemia, pode ter efeitos tão
devastadores quanto a própria epidemia do
coronavírus."
Ana Busch, sócia-diretora da FSB

Internacional

E fica a dúvida: é entropia ou
distopia?

Saúde_Ciência
•

Brasil registra 2ª maior velocidade global
em número de mortes por Covid-19 (leia)

•

Gilead busca acordo com farmacêuticas
para produzir Remdesivir em escala (leia)

•

Todos correm o risco de se infectar de
forma grave do vírus, diz CDC (leia)

•

Brasil já perdeu mais profissionais de
enfermagem para o coronavírus do que
Itália e Espanha juntas (leia)

Economia
Pnad Contínua 2019 (1)
Rendimento do 1% que ganha mais
equivale a 33,7 vezes o da metade da
população que ganha menos (leia)
Pnad Contínua 2019 (2)
Saneamento, lixo, bens duráveis e
população: mais dados da pesquisa (leia)
Dólar
R$ 5,70, novo recorde nominal (leia)
Copom
Selic cai de 3,75% para 3% ao ano (leia)

Energia elétrica
Consumo em abril é o menor para o mês
desde 2012, diz ONS (leia)
Gasolina
Petrobras reajusta preço na refinaria (leia)
Pagamento do auxílio
Caixa: 2º lote será mais eficiente (leia)

•

Paraguai retoma de forma gradual (leia)

•

Inclusão de óbitos em casa pode fazer
taxa de mortalidade subir na França (leia)

•

Trump diz que força-tarefa trabalhará por
'tempo indeterminado' (leia)

•

Câmara aprova em 2º turno texto-base da
PEC do 'orçamento de guerra' (leia)

•

Alemanha faz amplo relaxamento (leia)

•

'Não há solução para as crises fora da
legalidade constitucional', diz Toffoli (leia)

•

TRF-4 mantém condenação de Lula em 2ª
instância por caso do sítio em Atibaia (leia)

Corporativo

Poder + Política

•

Cade aprova união da ESPN Brasil com
a Fox Sports (leia)

•

PP ganha cargo, e 'Centrão' espera novas
nomeações para os próximos dias (leia)

•

Uber cortará 3.700 empregos e salário
do presidente da empresa (leia)

•

Impacto do congelamento dos salários dos
servidores será de R$ 43 bilhões (leia)

•

Gerdau: lucro cai no 1T (leia)

•

•

Petrobras doará combustível para
abastecer ambulâncias e hospitais (leia)

Senado aprova ajuda a estados e
municípios; texto vai à sanção (leia)

•

90% apostam que o home office será o
futuro das empresas, diz pesquisa (leia)

Sustentável
•

•

Pandemia se infiltra na Amazônia
colombiana a partir do Brasil (leia)

Mudança climática e Covid-19: gráficos
mostram emissões em queda (leia)

Bem-estar (em casa)
Videoconferências
Razões do esgotamento psicológico (leia)
Guarda-roupa
Dicas para a arrumação perfeita (leia)
Abraço
Especialistas falam sobre como lidar com a
redução de contato (leia)

