16 de junho de 2020

Descoberta eficaz
O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock,
anunciou hoje pelo Twitter (assista) benefícios da
primeira droga que, comprovadamente, reduz a
incidência de mortes pela Covid-19 em pacientes
graves (leia) (leia) (leia). Cientistas da Universidade
de Oxford mapearam os resultados em doentes que
receberam o corticoide dexametasona. Trata-se de
um dos feitos científicos mais importantes até aqui
na luta contra a pandemia (leia) (leia) (leia).

Sociedade Brasileira de
Infectologia comemora resultado
Em comunicado oficial (íntegra), a SBI afirma ser um dia
histórico no tratamento da doença. A entidade reforça
que a medicação é barata e de acesso universal (leia).

Regras

Detalhes

Câmara discute
restringir compra do
remédio para evitar
desabastecimento (leia).

O estudo britânico é
baseado em muitos
processos e em uma
amostra ampla (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

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Unanimidade com
ressalvas
A pandemia demonstrou a fragilidade do
sistema de saúde mundial. Não tão
ameaçador quanto a Covid-19, outro
problema cotidiano mata lentamente nas
áreas mais carentes do Brasil há décadas
e espera resposta também emergencial,
saneamento básico. O Nordeste tem 28%
de esgoto tratado, o Norte 10%. Média
nacional é de vergonhosos 53%.
*Dados do dia 15/06

O Senado marcou para a próxima semana
a votação do marco regulatório do setor.
O custo para resolver a falta de coleta,
tratamento de esgoto e água é estimado
em quase R$ 500 bilhões no Brasil até
2033. Meia reforma da Previdência.
Sanear é preciso. Qual texto é o mais
preciso é que são elas, numa disputa entre
privatistas e estatistas.

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.

O setor público não tem esse dinheiro.
Até existem estatais lucrativas, mas
quando isso acontece governos
deficitários embolsam dividendos e não
os reinvestem para melhorar as
empresas. Mesmo assim há políticos
desejando manter só público o serviço.
O capital privado vê boas perspectivas de
investir em saneamento, e hoje opera só
3,9% desse mercado no país. Há potencial
de muitos ganhos econômicos neste
setor. E infindáveis lucros em saúde
pública.

Maria Izabel Guimarães
Coordenadora no núcleo de inovação e
educação na FSB Comunicação

Educar para competir

Webinar FDC

Baixa desigualdade social, educação de
qualidade, economia próspera. A imagem,
quase utópica, ilustra um país ideal.

O futuro dos meios de pagamento
A pandemia impulsionou o setor e desvendou um
potencial para acelerar mudanças nos hábitos dos
consumidores. Mas como as fintechs podem ajudar
os pequenos e médios empreendedores e como será
a digitalização no setor? Para discutir o futuro dos
meios de pagamento e serviços financeiros, a FSB
realiza webinar amanhã (17), às 18h, com Cauê
Bispo, gerente de Produtos na Hash, Marcelo
Scarpa, diretor de risco e crédito do digio, e Paulo
Alves, professor da Fundação Dom Cabral.
Inscreva-se

Se não podemos chegar a ele, é preciso
caminhar de forma persistente em sua
direção.
O ranking de competitividade da escola de
negócios suíça IMD – cujos dados locais
passam pela análise crítica da Fundação
Dom Cabral – mostra que o Brasil se
movimentou e avançou três posições.

Economia

Boas notícias, mais do que bem-vindas, são
necessárias. Mas, embora o fato de o país
ter subido para a 56ª posição no ranking
deva ser celebrado, as perspectivas mudam
e não são tão otimistas quando
entendemos como se chegou lá.

Mercado de trabalho
Isolamento manteve 14,6 milhões de
afastados (leia); 1 milhão perderam o
emprego em maio, diz IBGE (leia)
Micro e pequenas
Caixa libera crédito de R$ 3 bi (leia)

O fato é que o Brasil é um dos países menos
competitivos do mundo e está na base do
ranking que avalia 63 nações. Logo, as
empresas locais estão entre as que têm
menos condições de prosperar no mercado
global.

Pós-crise
Guedes prevê nova fase para o Brasil
entre setembro e novembro (leia) (leia)

Países mais bem posicionados, como
Singapura e Dinamarca, têm um fator em
comum: investimento em educação para
impulsionar a competitividade.
Infelizmente, o Brasil segue o caminho
inverso. Caímos dois pontos e chegamos ao
pior lugar no ranking nesse quesito.
Como a maior parte do levantamento foi
feita antes da pandemia, não considera os
desafios adicionais que este cenário atípico
impõe. E nos faz pensar sobre como será o
novo normal dos brasileiros (acesse).

Saúde_Ciência
Pequim limita viagens e fala em 'sério
risco' de segunda onda de Covid-19 (leia)

•

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 1,25%; dólar a R$ 5,23 (leia)

Poder + Política
•

PF faz busca e apreensão contra
bolsonaristas (leia); Moraes, do STF,
determina quebra de sigilo bancário de
deputados (leia)

•

Mourão diz ver exagero em operação
contra aliados de Bolsonaro e defende
superação de 'ruídos' (leia) (leia)

•

Não temos controle sobre terceiros na
campanha, diz Karina Kufa (leia)

•

Aprovada MP que prevê corte de jornada
e salário e suspensão de contrato (leia)

Quase 350 milhões podem desenvolver
forma grave da Covid-19, diz estudo (leia)

•

EUA: estudo projeta 200 mil mortes até
outubro (leia); há picos nos estados (leia)

•

Internacional
•

Nova Zelândia detecta primeiros casos
de coronavírus em 25 dias (leia)

•

Autoridades no Peru discutem manter
toque de recolher até fim do ano (leia)

•

Opas vê 'tendência preocupante' de
transmissão em áreas fronteiriças (leia)

•

Moscou avança no desconfinamento
com reaberturas e novas regras (leia)

Varejo&Consumo

Corporativo
•

Carrefour e Google: parceria para compras
por assistente de voz na França (leia)

•

Mesas separadas e álcool gel: empresas
adaptam escritórios para a retomada (leia)

Bem-estar (em casa)
Pé no chão
Faz bem deixar a criança descalça (leia)
Fadiga 'eterna'
Dormir e acordar exausto é normal? (leia)

Sustentável

•

IBGE: em abril, varejo recua 16,8% (leia)

Amazônia
Pandemia acentua novas e velhas
ameaças ao equilíbrio da floresta (leia)

•

Motoristas de app fazem entregas de
restaurante e compras de supermercado
para sobreviver à crise (leia)

Lixo plástico
Brasil reciclou 22% do que foi gerado
em 2018, mostra estudo (leia)

