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Reflexos da pandemia na
educação
Escolas estão fechadas ou
funcionando parcialmente em
diversos países. Mesmo onde a
pandemia perdeu força e a abertura
econômica ocorre, há muitas
dúvidas. Nas contas do Unicef, hoje,
cerca de 1,1 bilhão de estudantes
são impactados (leia). A falta de
acesso à internet é problema. A
Coalizão Global de Educação
promove oportunidades de
aprendizado inclusivo (leia).

Crise expõe desigualdades
O Fórum Econômico Mundial revela que o impacto
no aprendizado dos alunos é visível e preocupante.
E reforça: limitações a plataformas remotas tendem
a ampliar as distâncias entre ricos e pobres (leia).
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* 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

Incontrolável
A ação é localizada, mas não deixa de
refletir o que vai pelo território nacional. O
governo do Distrito Federal restringiu por
72 horas, depois de ter reaberto, as
atividades em duas regiões onde os casos
de contaminação pelo SARS-CoV-2
aceleraram: Ceilândia e Estrutural. A
medida parece preceder um possível
lockdown se as coisas não melhorarem.
*Dados do dia 05/06

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.

Para usar um já chavão, é bom ir se
habituando ao "novo normal”. Idas e
vindas, dúvidas, certezas temporárias e
vacilações. As medidas de isolamento
social já esgotaram o público, mas ainda
não parecem ter surtido efeito suficiente. O
resultado? Algum caos na saída, mesmo
que fantasiado de “obediência a critérios
técnicos e científicos”.
Para usar outro chavão, na “batalha da
comunicação” vai ganhar quem conseguir
convencer o distinto público de que opera
com algum método em meio à
desorientação geral. Na boa, os
governantes nos diversos níveis Brasil afora
estão sendo arrastados pelos fatos.

A única diferença entre uns e outros: maior
ou menor capacidade de fingir algum
controle sobre o incontrolável.

Aretha Yarak

FSB Trocas

Líder da FSB Inteligência SP

Dados importam
A maneira como armazenamos,
manipulamos e, principalmente,
enxergamos os dados nunca foi tão
decisiva.
Em uma recente entrevista, Brad
Geddes, cofundador da Adalysis,
uma importante agência americana
especializada em PPC, foi
categórico: no atual período de crise,
os melhores resultados são os de
empresas que amadureceram seu
fluxo de dados.
E ele não se refere apenas a bons
sistemas de CRM. O que vale na
corrida contra o tempo é qual o valor
que o seu negócio deu à governança
de dados. Há uma mudança abrupta
no comportamento do consumidor,
seja ele parte de uma dinâmica B2B
ou B2C.
Os modelos de predição que eram
usados até agora precisarão ser
revistos. Mas isso pede um tempo
que não temos.
Nesse ínterim, são as empresas com
sistemas verdadeiramente
integrados, processos bem definidos
e fluídos e uma cultura interna no
estilo DevOps que têm se
destacado.
Na corrida para se manter em cena,
quem tiver a melhor informação em
mãos terá mais chances de sucesso
na decisão de como se posicionar, o
quanto (e se) investir, onde cortar e
quais tendências seguir.

Corporativo

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

Economia
Conjuntura
Pandemia interrompe ajuste e agrava crise
fiscal dos estados (leia)
Indústria
3 meses após o início da pandemia, crédito
ainda não chegou, diz Abiplast (leia)
Petróleo
OPEP e Rússia estenderão cortes na
produção até o fim de julho (leia)

Poder + Política
•

Bolsonaro confirma ajuste na divulgação
de boletim oficial (leia); TCU e Câmara
pressionam por transparência (leia);
secretários de Saúde se manifestam (leia)

•

'As pessoas têm o direito de escolher
entre ficar em casa ou sair às
manifestações', diz advogada de
Bolsonaro (leia e assista)

•

Atos de amanhã em SP terão esquema
reforçado de segurança (leia)

•

‘Vamos parar de brincar de ditadura', diz
Gilmar Mendes (leia) (leia)

•

'A possibilidade de adiamento das
eleições é real', diz Barroso (leia)

•

O design como aliado das grandes
marcas na luta contra a pandemia (leia)

•

Busca por seguro residencial cresce (leia)

•

•

Por causa da Covid-19, empresas buscam
Judiciário para negociar débitos (leia)

O que os brasileiros planejam comprar
no Dia dos Namorados (leia)

•

Consumo de café dispara (leia)

Locadoras de carros: caem aluguéis e
vendas de seminovos (leia)

•

Saúde_Ciência

Varejo&Consumo

Bem-estar (em casa)
Festa junina
Ações virtuais e delivery avançam (leia)

•

Universidade Johns Hopkins exclui e
repõe Brasil do balanço global (leia)

Lições do isolamento
Religiosos interpretam a crise (leia)

•

5 hospitais brasileiros testarão plasma
sanguíneo contra Covid-19 (leia)

Sem desperdício
Cartilha digital dá dicas para preservar
frutas e hortaliças (leia)

•

Complexo da Fiocruz dará autonomia
em vacinas para o Brasil (leia)

Internacional
•

•

Artigo: O período especial e as sessões
anuais do Congresso chinês (leia)
Museus europeus reabrem (assista)

Sustentável
Greenwashing
O que é 'maquiagem verde' e como
esse movimento se manifesta (leia)

Pesquisa em 16 países
Preservação preocupa e mobiliza (leia)

