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API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.
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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.
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Acesse o dashboard interativo

Tarefa para 

profissionais

A indicação de John Kerry à posição de 
enviado especial de Joe Biden para assuntos 

do clima acaba de desenhar o quadro que já 

se previa complexo para o Brasil diante da 
nova administração norte-americana.

Entre os temas que o novo presidente dos 

Estados Unidos poderia escolher para buscar 

restabelecer alguma hegemonia global, este 
era o mais óbvio.

Ainda que no caso específico talvez haja 

mais alinhamentos que desalinhamentos com 

a China.

Não é o caso do Brasil. Por aqui, Jair 
Bolsonaro estará logo logo sob pressão para 

decidir como encarar o desafio, dado o Brasil 

ter se colocado como alvo óbvio de ações 
norte-americanas que se pretendam 

exemplares.

Um 'sitting duck', para usar a terminologia 

militar (aqui a explicação).

De duas uma: ou o Brasil se dobra ao diktat 
de Washington ou busca relativizar o 

alinhamento estratégico com os americanos. 

Ou tenta achar um ponto intermediário, 
enquadrando-se mas livrando a cara aqui 

dentro no aspecto sempre sensível da 
soberania.

Uma tarefa para profissionais.
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Após o anúncio de eficácia divulgado 
pela AstraZeneca e a Universidade 
de Oxford, a Fiocruz estima vacinar 65 
milhões de brasileiros no primeiro semestre 
do ano que vem e outros 65 milhões no 
segundo semestre. A expectativa da 
Fiocruz é começar a vacinação entre o fim 
de fevereiro e o início de março.

Tudo é Jazz 2020
Festival online durante a semana

Simetria
Entenda o que é harmonização facial

• OMS: 'aposta mais segura' para famílias 

é desistir das festas de Natal

• Veja comparativo entre as 4 vacinas que 

mostraram bons resultados

• Butantan anuncia que testes da 

CoronaVac chegaram à fase final

• Dois em cada dez brasileiros não 

tomariam vacina da Covid-19, diz estudo

• Hospitalização por Covid-19 é 34% 

menor entre pessoas fisicamente ativas

• Lições da 2ª onda de Covid-19 na 

Europa para os outros países

Conjuntura
Guedes afirma que mais reformas virão 

após eleições municipais

Privatizações
Presidente do BNDES defende urgência 

em leilão da Cedae

Portos
Infraestrutura quer fechar ano com leilão 

de mais 4 terminais

Inclusão
Empresas se unem para capacitar jovens 

da periferia de SP

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,31%; dólar vai a R$ 5,43

• Estudo mostra ingresso de 70 mil

empresas no e-commerce em três meses

• Objetivo da Amazon é entregar em 2 ou 

até 1 dia no Brasil

• No consumo de moda, 9 a cada 10 

brasileiros ainda preferem lojas físicas

•Ministro da Saúde da Alemanha espera 

vacinação ainda em dezembro

• Reino Unido caminha para distribuir 

vacina na primavera local; premiê anuncia 

retorno gradual aos eventos esportivos

• Arábia Saudita pretende vacinar 70% da 

população gratuitamente em 2021

• Portugal atinge recorde de pacientes 

internados em UTIs do país

• França começará a flexibilizar lockdown

nas próximas semanas

• Itália supera 50 mil mortes por Covid-19, 

mas casos desaceleram

• O sucesso da Finlândia na gestão da 

pandemia

• Sob rígidos protocolos, Chile recebe os 

primeiros turistas desde março

• Bolsonaro culpa pandemia por desajuste 

no mercado e alta dos alimentos

• STF manda governo divulgar dados 

integrais da pandemia

• É equívoco acreditar que Lava-Jato

eliminará corrupção no país, afirma 

ministro da Justiça

• Barroso: milícias digitais são versão 

contemporânea do autoritarismo

• Facebook exclui 140 mil publicações com 

informações falsas sobre eleições

• Câmara deve ter nova semana de 

recesso informal

• Indústrias de consumo anunciam 

compromisso pela equidade racial

• Dona da Nutella, faz compromisso para 

eliminar trabalho infantil

• Trabalho remoto pode ajudar a reduzir 

desigualdade de gênero

Efeito estufa
Lockdowns não contiveram aumento

Desenvolvimento sustentável
Como OMC pode facilitar o investimento

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Amanhã (24), ao meio-dia, a Bússola promove 
um webinar para debater os desafios do setor 

de transportes na pandemia. A live reunirá 
lideranças do mercado para discutir o futuro da 

mobilidade: Otávio Cunha, presidente-
executivo da Associação Nacional das 

Empresas de Transportes Urbanos (NTU); 
Letícia Pineschi, conselheira da Associação 

Brasileira das Empresas de Transporte 
Terrestre de Passageiros (ABRATI); Jorge 

Dias, presidente do Conselho de Administração 
do BRT Rio; e André Turquetto, Diretor de 

Marketing da Alelo/Veloe. Para receber o link 
de acesso à live, inscreva-se aqui.

Desafios da 
mobilidade pós-Covid

Dosagem
Laboratório diz que imunizante pode 
ter cerca de 90% de eficácia, quando 
administrada em meia dose.

Prazo
Indícios apontam 
que vacina pode 
imunizar por 1 ano.

Autorização
Oxford e AztraZeneca
pedirão uso emergencial
à Anvisa.
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