25 de junho de 2020

Corrida pela vacina
A corrida por uma vacina contra a Covid-19
tem acelerado, mas é provável que apenas
em 2021 o mundo tenha um imunizante em
larga escala de produção. No Japão, a
farmacêutica Agnes anunciou que
começará a testar em humanos uma
potencial vacina genética na próxima
semana (leia) (leia) (leia).
Já Soraya Smaili, reitora da Unifesp, disse
que os estudos para comprovar a eficácia
da vacina contra a Covid-19 desenvolvida
na Universidade de Oxford podem levar até
um ano. Além disso, a Unifesp também
pode testar, em voluntários brasileiros, uma
candidata a vacina criada na Itália (leia).
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Em reportagem sobre a interrupção de
fases de reabertura no Texas, CNN
compara que se a atual trajetória do estado
continuar, Houston pode ser a cidade mais
atingida nos EUA, com números que
rivalizam com os do Brasil (leia).
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Pautas políticas elevam sentimento de
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Principais assuntos

* 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

Para o centro?
Nenhum personagem, até o formalmente
mais poderoso, atua na política com
autonomia diante da correlação de forças.
Ao contrário, são as circunstâncias que
costumam oferecer o fator limitante aos
atos políticos.

*Dados do dia 24/06

FSB Pesquisa
Para acompanhar a evolução das mortes por Covid19 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.

Jair Bolsonaro é ele mesmo e as
circunstâncias dele. E as circunstâncias
passaram a ter um grau de complicação
maior após a prisão de Fabrício Queiroz.
O presidente começa a sentir o vento
quente da possibilidade de um isolamento
crítico.
Isolamento comandado por quem um dia
pareceu ser aliado.
Então o Bolsonaro das últimas horas,
premido pela correlação desfavorável de
forças, pende em direção a um certo
centro.
Talvez para alguma surpresa de quem
imaginava que o presidente assistiria
passivamente ao progressivo isolamento
dele próprio.
Mas a análise de conjuntura no Brasil da
pandemia de 2020 é perecível como
mosquinha de banana.
Como reagirá a novíssima moderação do
presidente da República a um eventual, e
provável, fato novo incômodo?

Com:unidade

Aguardam-se os próximos e emocionantes
capítulos.

Em webinar da série Com:unidade, da
Fundação Dom Cabral, Alon
Feuerwerker, analista político da FSB
Comunicação, e Humberto Falcão,
professor da FDC, debateram o tema “A
nova ordem política: quando o público e
o privado trabalham juntos para enfrentar
a crise”. Veja ou reveja aqui.

Economia
Relatório de Inflação
BC prevê PIB de -6,4% (leia) (íntegra)

Gisele Turteltaub
gerente de atendimento
da FSB Comunicação

IBGE
Três cidades passam a figurar entre as
atuais 15 Metrópoles do país (leia)

Leão

Saneamento
mais eficiente
O novo marco regulatório do
saneamento básico divide opiniões.
Embora tenha sido aprovado com
razoável margem no Senado,
contando, inclusive, com forte apoio do
governo, o projeto tem sido alvo de
algumas críticas.
A principal delas gira ao redor da
“privatização”, termo que, no Brasil,
conta com uma considerável
conotação negativa.
Privatização, porém, não explica
corretamente as mudanças que
ocorrerão no setor.
Em primeiro lugar, cabe destacar que o
novo marco autoriza que empresas
públicas ou sociedades de economia
mista que já prestam serviços públicos
de saneamento básico tenham seus
contratos reconhecidos e prorrogados
por até 30 anos.

A cinco dias do prazo, 8 milhões não
entregaram declaração do IR (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa encerra em alta de 1,70%;
dólar alcança R$ 5,328 (leia)

Poder + Política
• Presidente fala sobre o auxílio
emergencial (leia)

• Em evento do Judiciário, Bolsonaro
defende paz e tranquilidade (leia)

• PL das fake news não vai criar
"Ministério da Verdade", diz autor (leia)

• Facebook, Google e Twitter dizem que
projeto brasileiro agrava riscos à
segurança e privacidade (leia)

• Novo ministro deve contratar consultoria
para enxugar EBC (leia)

• Bolsonaro anuncia Carlos Decotelli no
Ministério da Educação (leia)

Além disso, abre a possibilidade para
que o serviço seja prestado através de
concessões, que exigem procedimento
licitatório.
A concorrência, por óbvio, tende
sempre a gerar mais eficiência.

• Ministro Luiz Fux é eleito presidente do
Supremo (leia)

• Justiça do RJ aceita recurso de Flávio
Bolsonaro (leia)

Dadas as abissais carências do Brasil
no setor, o novo marco legal deve ao
menos auxiliar na solução do
problema, pois possibilitará
investimento privado em uma área
extremamente necessitada e deve
resultar em mais profissionalismo e
competência na gestão do saneamento
básico.

Saúde_Ciência
• Opas pede combate a vetores que
causam infecções (leia)

• Com apoio do Ministério da
Ciência e Tecnologia, especialistas
estudam uso de nitazoxanida (leia)

• Anvisa autoriza dois novos estudos
clínicos para Covid-19 (leia)

Sustentável
Emissões

Bem-estar (em casa)

Reino Unido discute a proibição de
carros poluentes até 2032 (leia)

Resíduos
Sono
Durma melhor abraçando alguém (leia)

Covid-19 levou a uma pandemia de
poluição plástica (leia)

Teste de carreira
Previsões e conselhos econômicos
formulados em casa no isolamento (leia)

Varejo&Consumo
• McDonald's fecha principal restaurante
da Times Square após 18 anos (leia)

Internacional
• Itália identifica foco de Covid-19 em

• Academias pretendem misturar aulas
presenciais e virtuais (leia)

condomínio popular (leia)

• Irã supera 10 mil mortes (leia)
• Johns Hopkins diz que EUA se
aproximam de 122 mil óbitos (leia)

• Disneylândia adia reabertura (leia)
• Portugal retoma medidas de
confinamento em Lisboa (leia)

• França iniciará campanha de testes
para identificar 'focos adormecidos'
de Covid-19 (leia)
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Corporativo
• Google vai pagar aos veículos de
jornalismo profissional pelo uso de
notícias (leia)

• 'Marca que não tem propósito não tem
uma alma', diz VP da Coca-Cola (leia)

• 'Trabalharemos para restaurar o serviço
financeiro no Brasil rapidamente', diz
WhatsApp (leia)

