
óbitos 

no mundo

novos casos 

(em 24h)

casos 

no mundo

casos (total)

recuperados

Dados da OMS

Butantan prevê iniciar 

vacinação em janeiro

556 Mi
perfis potencialmente

impactados

* 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.

Redes sociais

Sensações nas redes

Alta de casos e mortes ao redor do mundo 
movimenta redes e eleva a sensação de ‘medo’
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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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O PIB

O PIB do terceiro trimestre veio um pouco abaixo 

das expectativas, com um crescimento de 7,7% 

em relação ao anterior. A boa notícia é que 

indústria, comércio e investimentos puxaram o 

índice para cima (leia).

Ainda que no acumulado final do ano a maior 

parte das atividades vá mostrar queda em relação 

a 2019.

Os números positivos do Caged de outubro (leia) 

já haviam sido um indicador de recuperação. 

Mesmo a recente alta na taxa de desemprego 

medida pelo IBGE refletiu mais o aumento da 

busca por trabalho que qualquer outra coisa.

A dúvida agora é se a recuperação vai resistir ao 

fim dos mecanismos financeiros de suporte 

criados para enfrentar as consequências da 

pandemia. O governo parece apostar que sim, 

pois até o momento deixou de lado qualquer ideia 

de prorrogá-los. Até o momento.

Passadas as eleições municipais, o ritmo de 

recuperação da economia em 2021 vai ajudar a 

desenhar o retrato político do ano, com a óbvia 

consequência na sucessão presidencial de 2022. 

Pois daqui a dois anos, com as vacinas, espera-

se que a Covid-19 tenha deixado de ser assunto.

Não custa ser otimista.
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O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, 
disse que a CoronaVac deve estar disponível
para ser aplicada na população em janeiro de 
2021. Lote com 600 litros de matéria-prima da 
vacina produzida pelo laboratório chinês 
Sinovac em parceria com o Instituto Butantan 
chegou hoje a São Paulo.

Flip 2020
Evento literário começa em formato virtual

Veganismo
Como a dieta pode afetar sua inteligência

• Mundo calcança 1,5 milhão de mortos por 

Covid-19 com recordes diários

• OMS: potencial de vacinas contra Covid-

19 é 'fenomenal'; entidade analisa uso de 

certificado eletrônico de vacinação

• Chefe da ONU crítica países que ignoram 

fatos da Covid-19 e orientação da OMS

• 'Não tomar a vacina é a escolha mais 

arriscada', diz membro do FDA

• Facebook removerá informações falsas 

sobre vacina contra Covid-19

• IBM diz que hackers estão mirando 

processo de transporte de vacinas

• Covid-19 exige atenção especial ao longo 

da segunda semana de infecção

• Covid-19 é capaz de causar problemas 

dentários?

• SRAG cresce pela 2ª semana; 22 estados 

têm tendência de alta, aponta Fiocruz

PIB
Crescimento de 7,7% no 3T mostra 

recuperação em V, diz Paulo Guedes

Conjuntura
Guedes sinaliza que meta fiscal para 

2021 poderá ser fixa

Óleo e gás
Petróleo fecha em alta com reunião da 

Opep+ e enfraquecimento do dólar

Gás de cozinha 
Botijão fica mais caro a partir desta quinta-

feira e acumula alta de 22% no ano

Crédito rural
Operações crescem 19% no acumulado 

da safra, diz governo

B3/câmbio
Ibovespa perde fôlego após superar 113 

mil pontos e fecha em alta de 0,27; dólar 

vai a R$ 5,13

• Vendas do comércio sobem 6,1% no fim 

de semana da Black Friday

• iFood registra 2,5 milhões de pedidos em 

1 dia; recorde foi durante a Black Friday

• Apple e Xiaomi lideram vendas de 

smartwatch e fone sem fio

• Fake news inundam redes sociais 

britânicas após aprovação da vacina

• Moscou abrirá centros de vacinação de 

Covid-19 no sábado, diz prefeito

• Reino Unido deve receber primeiras 

doses de vacina ainda nesta quinta-feira

• Argentina planeja vacinar 300 mil 

pessoas contra Covid-19 em dezembro

• África prevê 60% da população vacinada 

contra a Covid em 2 a 3 anos

• França: primeiro-ministro diz que vacina 

será gratuita; menores de 18 anos não 

serão vacinados

• EUA atingem mortalidade sem 

precedentes na véspera do inverno

• Itália restringe viagens no Natal e Ano 

Novo para conter Covid-19

• Chile prorroga estado de catástrofe 

perante alerta de 2ª onda em janeiro

• Alemanha: surtos de Covid-19 em asilos 

de idosos ainda preocupam 

• Com mais de 7 mil mortes, Suécia diz 

que ainda não precisa de máscaras

• Bolsonaro diz que José Mucio, ministro do 

TCU, seria bem-vindo no governo

• Maia diz que LDO sem meta fiscal para 

2021 é 'jabuticaba'

• Reforma tributária é prioridade e governo 

aguarda relatório, diz liderança

• Saneamento urbano é a maior questão 

ambiental do Brasil, diz Salles

• Ministro da Educação diz que vai ouvir 

universidades antes de revogar portaria

• Câmara aprova texto-base da MP que cria 

o programa Casa Verde e Amarela

• Pesquisa: as 10 marcas que mais 

causaram impacto positivo na pandemia

• Nestlé planeja investir US$ 3,6 bilhões 

contra mudança climática

• Marketplace Toca Obra quer ser o ‘iFood 

do material de construção’

• Malwee lança jeans sustentável 

Menos poluição
Volvo: apenas veículos elétricos em 2030

Queimadas no Pantanal
Milhares de famílias ainda sofrem impactos

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Início
Reino Unido deve 
receber primeiras 
doses de vacina ainda 
nesta quinta-feira.

Estratégia
EUA: Biden promete distribuição de 
vacinas 'livre de custos'. Obama, 
Bush e Clinton se oferecem para 
campanha em prol de vacinação.

Distribuição
ONU: sessão especial 
da Assembleia Geral 
debate vacina para 
todos.

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/03/pib-do-3o-trimestre-veja-atividades-que-retomaram-nivel-pre-pandemia-e-as-que-ainda-acumulam-perdas.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/26/caged-brasil-abre-394989-vagas-de-trabalho-com-carteira-em-outubro.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/03/diretor-do-butantan-diz-que-coronavac-deve-estar-disponivel-para-vacinacao-em-janeiro-de-2021.ghtml
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN28D2GG-OBRDN
https://brpolitico.com.br/noticias/sp-doria-promete-vacinacao-contra-covid-19-para-janeiro/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/vacinacao-contra-a-covid-19-em-sp-deve-iniciar-em-janeiro-diz-doria.shtml
https://www.infomoney.com.br/economia/coronavac-pode-estar-disponivel-para-vacinacao-no-inicio-de-2021/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/03/lote-com-600-litros-de-insumos-para-fabricacao-da-vacina-coronavac-chega-a-sao-paulo.ghtml
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN28D1GU-OBRDN
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/comeca-flip2020-pela-primeira-vez-em-formato-virtual
https://g1.globo.com/bemestar/viva-voce/noticia/2020/12/03/como-uma-dieta-vegana-pode-afetar-sua-inteligencia.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/mundo-chega-a-marca-de-15-milhao-de-mortos-por-covid-19-com-recordes-diarios-e-a-espera-da-vacina.shtml
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D21I-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D1RT-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D2T3-OBRWD
https://neofeed.com.br/blog/home/nao-tomar-a-vacina-e-a-escolha-mais-arriscada-diz-membro-do-fda/
https://exame.com/tecnologia/facebook-removera-informacoes-falsas-sobre-vacina-contra-covid-19/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D20Y-OBRWD
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/03/covid-19-exige-atencao-especial-ao-longo-da-segunda-semana-de-infeccao
https://exame.com/ciencia/efeito-inesperado-a-covid-19-e-capaz-de-causar-problemas-dentarios/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/03/casos-de-srag-crescem-pela-segunda-semana-22-estados-tem-regioes-com-altas-aponta-fiocruz.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/pib-cresce-77-do-segundo-para-o-terceiro-trimestre-diz-ibge
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/pib-do-terceiro-trimestre-mostra-recuperacao-em-v-diz-paulo-guedes
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D1ZQ-OBRBS
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/petroleo-fecha-em-alta-com-reuniao-da-opep-e-enfraquecimento-do-dolar/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/12/gas-de-cozinha-fica-mais-caro-partir-desta-quinta-feira-e-acumula-alta-de-22-no-ano.html
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D259-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D39K-OBRBS
https://www.infomoney.com.br/consumo/vendas-do-comercio-sobem-61-no-fim-de-semana-da-black-friday/
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/03/em-um-unico-dia-ifood-registra-25-milhoes-de-pedidos-recorde-foi-durante-a-black-friday/
https://exame.com/tecnologia/apple-e-xiaomi-lideram-vendas-de-smartwatch-e-fone-sem-fio/
https://www.rfi.fr/br/europa/20201203-fake-news-inundam-redes-sociais-brit%C3%A2nicas-ap%C3%B3s-aprova%C3%A7%C3%A3o-da-vacina-anti-covid
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D1PQ-OBRWD
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/argentina-preve-vacunar-en-diciembre-a-300-000-personas-contra-la-covid-19/20000013-4410518
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D1X8-OBRWD
https://www.france24.com/en/live-news/20201203-french-pm-castex-announces-covid-19-vaccine-will-be-free-to-all
https://www.rfi.fr/br/fran%C3%A7a/20201203-covid-19-menores-de-18-anos-n%C3%A3o-ser%C3%A3o-vacinados-na-fran%C3%A7a
https://www.efe.com/efe/usa/portada/eeuu-alcanza-una-mortalidad-covid-sin-precedentes-a-las-puertas-del-invierno/50000064-4410658
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/03/italia-restringe-viagens-no-natal-e-ano-novo-para-conter-covid-19
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D2UX-OBRWD
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/surtos-de-covid-19-em-asilos-idosos-ainda-preocupam-na-alemanha/50000237-4410406
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28D2HB-OBRWD
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-jose-mucio-ministro-do-tcu-seria-bem-vindo-no-governo/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D21K-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D25V-OBRBS
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/saneamento-urbano-e-maior-questao-ambiental-do-brasil-diz-salles
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/12/03/ministro-da-educacao-diz-que-vai-ouvir-universidades-antes-de-revogar-portaria
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/camara-aprova-texto-base-da-mp-que-cria-o-programa-casa-verde-e-amarela.shtml
https://neofeed.com.br/blog/home/as-10-marcas-que-mais-causaram-impacto-positivo-a-sociedade-durante-a-covid-19/
https://exame.com/negocios/nestle-planeja-investir-us-36-bilhoes-contra-mudanca-climatica/
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/03/marketplace-toca-obra-quer-ser-o-ifood-do-material-de-construcao/
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/03/malwee-lanca-jeans-sustentavel-e-reforca-seu-compromisso-na-industria-da-moda/
https://www.b9.com.br/135788/volvo-deve-vender-apenas-veiculos-eletricos-a-partir-de-2030/
https://www.dw.com/pt-br/milhares-de-fam%C3%ADlias-ainda-sofrem-impactos-das-queimadas-no-pantanal/a-55807221
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/reino-unido-deve-receber-primeiras-doses-de-vacina-ainda-nesta-quinta-feira/50000237-4410389
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/12/03/biden-promete-distribuicao-de-vacinas-contra-a-covid-nos-eua-livre-de-custos.ghtml
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2020/12/03/obama-bush-e-clinton-se-oferecem-para-tomar-vacina-em-publico_fa4f56f1-b226-4157-96e4-db14117340d1.html
https://news.un.org/pt/story/2020/12/1734902

