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Estudo é
retirado do ar

A revista científica The Lancet publicou hoje nota de
retratação dos autores do estudo com cloroquina e
hidroxicloroquina que apresentava como resultado
maior risco de arritmia e morte em comparação a
pacientes que não usaram a droga (leia a íntegra).
Os cientistas afirmam não ser possível garantir a
veracidade dos dados (leia) (leia) (leia) (leia). O
trabalho envolveu 96 mil pessoas com Covid-19 e
gerou controvérsias pelo mundo (leia) (leia) (leia).

Para entender

Outro recorde no Brasil

Retratação de um artigo é prevista nos protocolos (leia).

Mais 1.473 novos óbitos em 24h (leia) (leia) (leia).
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Sensações nas redes
'Tristeza' avança em meio ao
crescimento do número de óbitos
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Principais assuntos

Casos por estados

* 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

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder360

São Paulo "americana"
O Instituto FSB Pesquisa fez um estudo
mais detalhado da situação da Covid-19 em
São Paulo, quebrando os dados por capital,
região metropolitana e interior (leia).

*Dados do dia 03/06

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.

Um dado que chama a atenção é o índice
de mortes por milhão de habitantes. O slide
está aqui. Caminhando para o número 400,
a capital paulista ombreia em ordem de
grandeza com os Estados Unidos, país
recordista em números absolutos tanto de
casos quanto de mortes.
Claro que tem alguma injustiça em
comparar um formigueiro humano com um
país. Fica a ressalva.
Dito isso, sigamos.

A contabilidade nacional é importante, e
tem sido foco de disputas políticas. Mas
talvez devêssemos olhar com mais cuidado
os números por localidade. Para poder
inclusive discutir cientificamente (o termo
da moda) o que tem funcionado melhor ou
pior.
Porque ciência e dogmatismo são
antagônicos. Ainda que usar a primeira
como muleta para o segundo pareça estar
algo na moda.

Eduardo Correia

FSB Trocas

Sócio-diretor de RH da FSB Comunicação

O que vem de Oxford:
o desafio da vacina para a Covid-19

Liderança
presencial x remota

Na próxima segunda-feira (08), às 18h, a FSB
promoverá um evento online com a participação de
três importantes pesquisadores brasileiros: os
doutores Eneida Parizotto-Lee e Wen Hwa Lee, de
Oxford, e a doutora Margareth Dalcolmo, da
Fiocruz. O encontro tem o objetivo de elucidar quais
são as reais perspectivas do desenvolvimento de
uma vacina contra a Covid-19, onde estão as
pesquisas mais promissoras e como ficará o Brasil
quando houver uma vacina aprovada. Inscreva-se

Desenvolver uma liderança mais conectada,
presente, inspiradora e efetiva é
fundamental porque acreditamos que as
soluções que geram valor ao negócio
surgem por meio dos profissionais.
Em tempos de pandemia, de ressignificação
das relações e de gestão remota, possuir
uma liderança adequada a esse contexto é
questão de sobrevivência.

Economia
Relatório do BC
BB, Itaú, Bradesco, Caixa e Santander
concentram 80,7% do crédito (leia)

Destaco 4 principais necessidades que o
mundo digital nos traz:

1 - Comunicação deve cada vez mais ser
segmentada, assertiva e escrita, com
disciplina de utilização de canais
apropriados para cada fórum.

Sociedade
Em média, mulheres dedicam 10,4h por
semana a mais que os homens à casa ou
ao cuidado de pessoas (leia)

2 - Integração dos novatos com pitadas
institucionais e forte customização nas
boas-vindas conforme atividade, desafios e
projetos.

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,89%; dólar a R$ 5,13 (leia)
Zona do euro
BCE garante nova 'dose' de estímulo (leia)

3 - Aculturação marcada pela transmissão
de mensagens-chave, atitudes e ritos bem
marcados, ao invés de baseada apenas no
convívio presencial e diário.
4 - Acompanhamento e desenvolvimento de
profissionais com conversas mais próximas
e frequentes. As avaliações espaçadas e com
planos semestrais, precisam dar espaço para
retornos e feedbacks mais rápidos e
dinâmicos.
O gestor, que já era protagonista, torna-se o
elo fundamental. Ele será praticamente o
único ponto de contato do profissional com
a cultura da empresa.
Caberá a ele minimizar os impactos do
distanciamento para evitar uma alienação
total do colaborador com o propósito do seu
trabalho.

Poder + Política
•

TSE autoriza convenções virtuais (leia)

•

Bolsonaro diz que 'não acontece nada' se
processar quem o chama de fascista (leia)

•

TCU vê indícios de fraude em contratos de
tecnologia do governo (leia)

•

Maia defende decisão conjunta sobre
auxílio emergencial e insta o governo (leia)

•

MPF pede arquivamento de inquérito
sobre facada a Bolsonaro (leia)

•

Estados querem derrubar veto (leia)

Varejo&Consumo
•

•

Dia Livre de Impostos: lojistas de todo
o país oferecem descontos (leia)

•

Burger King monitora localização e dá
brinde para quem ficar em casa (leia)

60% dos hotéis do Brasil ainda estão
fechados, diz pesquisa (leia)

•

‘As pessoas estão repensando suas
casas’, diz QuintoAndar (leia)

Saúde_Ciência
•

•

•

Corporativo

Farmacêutica prevê entregar
2 bilhões de doses de vacina (leia)
Grupo levanta US$ 8,8 bi para
campanhas de imunização (leia)
UFMG e Fiocruz desenvolvem teste
mais preciso e barato (leia)

Internacional

Bem-estar (em casa)
Solidão e vulnerabilidade
Idosos não são os únicos afetados (leia)
Ansiedade pós-pandemia
Pessoas que não vão querer mais sair (leia)

Sustentável
Desperdício de água
Brasil registra 3º salto consecutivo (leia)

•

França cancela desfile militar que
celebra tomada da Bastilha (leia)

CO2
Medição global bate recorde (leia)

•

EUA anunciam proibição de voos de
companhias aéreas chinesas (leia)

Mata Atlântica
Salles revoga ato sobre invasões (leia)

