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Outro estudo sobre a
hidroxicloroquina
Um estudo brasileiro - o maior já feito até agora - concluiu que a
hidroxicloroquina, associada ou não ao antibiótico azitromicina,
não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com
quadros leves e moderados de Covid-19 (leia) (leia) (leia). A
pesquisa foi publicada hoje na revista científica The New
England Journal of Medicine (leia) (leia) (leia) (íntegra).

Anvisa define controle de medicamentos
No Diário Oficial da União, uma resolução (leia) (íntegra) estabelece regras de
controle específicas para 'prescrição, dispensação e escrituração' de quatro
fármacos: cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina (leia) (leia) (leia).
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook
e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada
API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder 360

O que falta
na equação
Conforme a volta às atividades segue sua
marcha, novos desafios entram em pauta.
O mais agudo agora é o retorno dos
estudantes às aulas presenciais (ouça).

*Dados do dia 22/07

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.

Se não por outras razões, extremamente
importantes aliás, quanto mais tempo as
crianças e jovens permanecem sem ir à
escola mais se aprofunda o fosso entre
os estudantes das boas instituições e os
das não tão boas assim.
Porque é óbvia a assimetria entre o
ensino a distância oferecido na escola
pública e na particular.
Esta semana o Brasil debateu a
educação, motivado pela votação da
proposta de emenda constitucional do
Fundeb (leia).
De tempos em tempos vota-se algum
projeto para oferecer mais recursos ao
ensino. É meritório.
Falta entretanto discutir um problema.
Nos últimos (muitos) anos tivemos na
maior parte do tempo ministros da
Educação prestigiados, as verbas para o
setor só crescem e talvez exibamos por
aqui um dos mais detalhados sistemas de
avaliação de desempenho.
Mas a qualidade avança pouco. Alguma
coisa está faltando na equação.

Economia

Marcos Trindade
CEO e sócio da FSB Com unicação

Tributos
No pior junho em 16 anos, arrecadação
federal cai 29,6%, para R$ 86,2 bi (leia)

É a saúde,
estúpido!
O consultor James Carville orientou o
candidato Bill Clinton a focar nos
assuntos mais relevantes ao eleitor
norte-americano em 1992. “É a
economia, estúpido!”, ficou na história.

Auxílio emergencial
Benefício alcança 29,4 milhões de
domicílios em junho (leia)

Crédito
Caixa espera liberar R$ 5 bi em
antecipação de saque-aniversário (leia)

Comércio exterior
Outros dois assuntos eram "a
mudança versus o mais do mesmo" e
"não esquecer do sistema de saúde”.

OMC precisa de reforma ágil e
progressiva, diz Roberto Azevêdo (leia)

B3/câmbio
Quase 30 anos depois, a mensagem
sobre saúde será o principal tema de
debate da eleição nos EUA. E na
eleição municipal no Brasil. A
pandemia atual mexe profundamente
com o ser humano, em qualquer parte
do mundo.

Bolsa cai 1,91%; dólar sobe 1,96% e
fecha a R$ 5,215, após 3 quedas (leia)

Poder + Política

O medo da morte é normalmente
abafado no silêncio de nossas
mentes. Em tempos de pandemia,
falamos de forma aberta sobre peste,
doenças mortais do passado e
trocamos impressões sobre vírus
devastadores. O temor é coletivo.

• Estados

A reação do Poder Público ao vírus
que já matou mais de 82 mil
brasileiros será tema de campanha às
prefeituras neste ano.

• Moraes

Prefeitos sem chance de reeleição,
mas que deram respostas positivas,
com empatia pela perda de vidas,
conseguiram se reaproximar dos
eleitores, e serão de novo
competitivos. Mesmo falhando como
gestores de outras áreas.

E o contrário se dará: bons gestores
que não souberam reagir serão
derrotados por candidatos vistos
como mais preparados para dar
proteção às suas comunidades.

defendem que impostos sobre
consumo sejam discutidos (leia)

• Maia:

Congresso tem 1 ano para concluir
reformas tributária e administrativa (leia);
presidente da Câmara se reúne com
Paulo Guedes e defende união (leia)
envia à PGR notícia-crime contra
Bolsonaro, Flávio e Eduardo (leia)

• Alckmin

é denunciado por falsidade
ideológica eleitoral, corrupção passiva e
lavagem de dinheiro (leia); ‘Infundadas e
sem suporte’, diz ex-governador (leia)

• Com pandemia,

número de leis
sancionadas é o menor em 15 anos (leia)

• Bolsonaro

passeia de moto no Alvorada e
conversa, sem máscara, com garis (leia)

Será interessante observar o
desempenho dos profissionais da
saúde, médicos, enfermeiros e
gestores da pandemia.
E como a vacina só chega em 2021, o
trauma comunitário ainda pautará
2022. Será útil o cartaz da sala de
guerra de James Carville: "Don`t
forget the health care.”

Saúde_Ciência
• Novo

coronavírus entrou no Brasil de
formas distintas, relata pesquisa (leia)

• Covid-19

salta no sistema prisional (leia)

• Vacinas

contra coronavírus podem falhar
com idosos, alertam pesquisadores (leia)

• Frio e tempo seco pioram

os sintomas
do coronavírus, indica estudo (leia)

• Medidas

do Brasil são 'insuficientes', diz
força-tarefa de cientistas (leia)

Sustentável
CO2
Atmosfera é mais sensível a emissões do
que se pensava, diz estudo (leia)

Pantanal
Recorde de queimadas em 22 anos (leia)

Bem-estar (em casa)
Fome que não passa
Compulsão alimentar é risco 'novo' (leia)

Pesquisa com idosos
Isolados, mas não solitários (leia)

Varejo&Consumo
• Hábito

de comer em casa alivia impacto
da pandemia sobre Unilever (leia)

• Com inteligência

artificial, Renner quer
'prever' venda de produtos (leia)

• Dia dos Pais: quanto

gastar? (leia)

Internacional
• China planeja

empréstimo de US$1 bi
para facilitar acesso da América Latina à
vacina contra Covid-19, diz México (leia)

• EUA sugerem

preço global de cerca de
US$ 40 para vacina (leia)

• Brasil tem capacidade

para mudar o rumo
da pandemia, diz OMS (leia)

• Argentina

vai pagar para contagiados
aceitarem o isolamento em centros
alternativos de tratamento (leia)
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Corporativo
• Mesmo

com aumento de usuários, Twitter
tem prejuízo de US$ 1,23 bi no 2T (leia)

• Entregadores

de apps prometem ‘maior
pirâmide de bags da história’ (leia)

• Marcas

investem em apps próprios de
delivery para reduzir custos (leia)

• Facebook

lança recurso para transmissão
de videoconferência ao vivo (leia)

