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Nova newsletter: mais diversidade nos conteúdos sobre
políticas públicas de enfrentamento da pandemia
A quinta edição da newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 tem novidades. A
identidade visual está mais leve e atraente e a periodicidade passa a ser quinzenal.
Logo abaixo destacamos temas que vão de educação a distância em dezenas de
países a desenvolvimento humano e recuperação econômica, passando por respostas
à crise em países africanos e uma seleção de avaliações implementadas no setor de
saúde. Boa leitura! Visite a página do Monitor e nos acompanhe nas redes sociais
para ter acesso a mais conteúdos.

Responda nossa rápida pesquisa de
avaliação e nos ajude a seguir
aprimorando a newsletter do Monitor de
Evidências Covid-19.
Clique aqui

Muito pode ser aprendido com
avaliações de políticas públicas de
crises passadas e transposto à
conjuntura atual. Esse é o objetivo da
série “Aprendendo com o passado:
lições de avaliações”, produzida pelo
Escritório de Avaliação Independente do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud). A iniciativa
aborda vários temas e nossa primeira
recomendação é sobre o setor de
saúde. Um exemplo é o esforço de
mobilização local de capacidades,
registrado em Bangladesh, para trazer
inovações tecnológicas e digitais para
sistemas de saúde na implementação da
telemedicina. Leia mais

O relatório “Covid-19 e
desenvolvimento humano: avaliando
a crise, vislumbrando a recuperação”,
também do Pnud, busca documentar a
gravidade da conjuntura atual e, ao
mesmo tempo, cria um framework para
avaliar a crise e moldar respostas
políticas com base em três princípios:
equidade, foco na capacidade das
pessoas e iniciativas multidisciplinares
coerentes. Leia mais

No documento “Covid-19 na África:
implicações socioeconômicas
regionais e políticas prioritárias”, a
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)
prevê uma série de riscos econômicos e
sociais em caso de avanço da doença
no continente africano e propõe
respostas de políticas públicas de curto,
médio e longo prazos, que vão de
medidas fiscais e monetárias a parcerias
com a comunidade internacional e
reforços aos sistemas de saúde e
proteção social. Leia mais

A Rede de Pesquisa Solidária se
aprofundou sobre as políticas de
testagem nas esferas federal, estaduais
e municipais do Brasil. Constatou que o
país é o que menos testa entre as 20
nações com maior taxa de mortos por
Covid- somente sete estados
apresentaram taxa de positividade
inferior a 20% na primeira semana de
junho; e até o dia 20 de junho a
testagem com resultados positivos era
alta em todos as unidades federativas.
Essas informações estão na Nota
Técnica 13 da Rede. Leia mais
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Clique aqui e inscreva-se para receber a newsletter quinzenal

Estamos também nas redes sociais!
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