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Redes sociais

Poupança
Novembro tem recorde em depósitos, mas 

saques fazem captação despencar 80%

Petróleo
Leilão vende só 5% do oferecido, mas 

garante investimentos de R$ 157 milhões

Cedae
Governo do RJ e BNDES fazem acordo e 

abrem caminho para concessão

CEB
Neoenergia leva distribuidora de energia 

em privatização de R$ 2,5 bilhões

Agronegócio
Importações brasileiras de soja cresceram 

20 vezes em novembro

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,3%; dólar vai a R$ 5,12

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Apesar da pandemia, fim da 
semana impulsiona sensação de ‘alegria’

Brasil
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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

Um plano

O Supremo Tribunal Federal marcou para 

o próximo dia 16 o julgamento de duas 

ações que tratam da vacinação para a 
Covid-19 (leia).

A primeira pede que o tribunal obrigue o 

governo federal a adquirir a vacina 

Coronavac produzida no Instituto 
Butantan. A segunda, que o governo 

apresente em 30 dias um plano nacional 
de vacinação.

É um sintoma da progressiva 
disfuncionalidade política. O que deveria 

ser resolvido com o exercício da 
autoridade do Poder Executivo, ou do 

próprio Legislativo, escorrega para a 

esfera do Judiciário.

E depois reclamam quando este poder 
chama a si o que é atribuição dos demais. 

Não que faltem motivos para críticas aos 

juízes. Mas seria ingenuidade imaginar 
que arrastados para o centro do palco eles 

não ocupariam o espaço aberto para 
protagonismo.

Sobre as vacinas, a população espera um 
plano seguro, efetivo e viável para o 

máximo de pessoas conseguirem 
imunizar-se no menor tempo possível. E 

espera que os políticos, lato sensu, se 

entendam para o objetivo ser atingido.

Primeira batalha

As reformas estruturantes são sempre 

urgentes no Brasil, nos discursos 

políticos. Na prática, a teoria da 
relatividade cria uma dobra no tempo e 

paralisa a ação dos parlamentares, seja 
da Câmara, seja do Senado, quando há 

briga pelo controle do poder dessas 

Casas em Brasília.

E isso porque, em qualquer eleição, 
alguém ganha e alguém perde. O 

vencedor é cheio de agradecimento aos 

aliados, e algum ódio aos que votaram 
contra, ou tentaram atrapalhar. Alguém 

tem que perder, chiar, chorar e reclamar, 
com muito mais ódio do que o vencedor.

Quando mais próximo de períodos 

eleitorais, os políticos tendem a correr 
menos riscos. A não ser que queiram ir à 

guerra aberta antes da hora. É essa a 
escolha que parece estar sendo feita em 

Brasília, uma batalha antecipada e aberta.

O cálculo político para 2022 pesa mais do 

que deveria na ação intransigente de 
alguns personagens, sem nenhuma 

dissimulação. As alianças eleitorais já são 

sinalizadas nos acordos para as Mesas 
Diretoras e o chão é riscado demarcando 

linhas que não devem ser cruzadas, ou 
confundidas.

Essas linhas não são muito firmes porque 
a política é cheia de nuances e mutações. 

Mas hoje parece claro que há um 
movimento na Câmara demarcando 

opções de grupos que estarão juntos a 

partir de agora e até 2022.

O que significa que o governo federal 
começará enfim a ter concorrência de 

outro grupo atuando na oposição. Coisa 

que o próprio governo exercia como 
monopólio contra si mesmo até agora.

Sustentável
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• Produtividade a longo prazo pode sofrer 

em home office, diz Citi

•Mondial compra fábrica da Sony 

• Gucci doa US$ 500 mil para Unicef vacinar 

'mais frágeis'

• Rede 5àsec inaugura primeira lavanderia 

de autosserviço no Brasil

• Planalto nega relação com bloguueiros 

investigados por atos antidemocráticos

•Mourão diz considerar difícil votar reforma 

tributária este ano

• Justiça absolve sumariamente Arthur Lira

de comandar 'rachadinha' em Alagoas

• STF suspende plenário virtual sobre plano 

de vacinação e aquisição da CoronaVac

•Ministro quer aprovação do novo marco 

regulatório do gás este ano

•MEC diz que retorno das aulas no ano 

que vem é inevitável e defende portaria

• Procuradoria amplia investigação sobre 

disparos em massa na eleição municipal

86 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Márcio de Freitas
Analista Político da FSB Comunicação

• Lu, do Magalu, estrela campanha de 

coleção da Adidas com a Farm

• Para CEO da Levi’s, pandemia não tirou 

o valor das lojas físicas

• Estudo do Mercado Livre mostra 

consumidor mais conectado e decidido
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46.884

5.744.369

613.635

175.964

694

• OMS está preocupada com a percepção 

de que pandemia acabou; entidade 

espera 500 milhões de vacinas no 1º tri

• Governo federal investe em nova fábrica 

de vacinas da Fiocruz

• Equipe da Anvisa finaliza inspeção na 

China na farmacêutica Sinovac

• Pfizer vende 60 milhões de doses da 

vacina contra Covid na América Latina

• Vacina da Moderna garante ao menos 3 

meses de imunidade

• Lei seca e festas controladas: como 

Estados tentam controlar a Covid-19

• Testes de Covid em aeroportos ganham 

impulso ao redor do mundo

• Governo cria Comitê Interministerial de 

Doenças Raras

CCXP Worlds
Acompanhe evento de cultura pop

Corinthians
Estreia filme em homenagem a Sócrates

EUA têm recorde de 
casos e óbitos

COP-26
Bolsonaro anuncia que enviará Salles 
para conferência em 2021

Ranking
Pará completa 15 anos como líder em 

queimadas e desmatamento

• Bahrein torna-se o segundo país a 

aprovar a vacina da Pfizer/BioNTech

• Rússia diz que já vacinou 100 mil; 

Moscou lança registro virtual para 

imunização contra Covid-19

• Fauci se desculpa por sugerir que Reino 

Unido apressou a aprovação da vacina

• Reino Unido espera receber milhões de 

doses da vacina neste ano e quer iniciar 

imunização na terça-feira

• China deverá autorizar venda de 600 

milhões de doses de vacinas

• Cazaquistão produzirá a Sputnik V e 

avança em desenvolver vacina própria

•Mais de 50% dos espanhóis não querem 

tomar vacina de imediato, diz pesquisa

• Itália exigirá quarentena para viajantes 

da UE no fim de ano

• Europa diminui algumas restrições 

durante o Natal

• França recomenda no máximo seis 

adultos para festas de fim de ano

•México: presidente pede que população 

evite aglomerações no fim do ano

• Uber pede ao CDC vacinação 

antecipada de motoristas e entregadores

Futuro
Biden pedirá aos americanos que usem 
máscaras por 100 dias e convida Fauci
para fazer parte de seu governo.

Imunização
Trump convida empresas farmacêuticas para 
reunião sobre vacina. EUA preveem vacinar 20 
milhões de pessoas em 2020.

Os EUA registraram mais de 213 mil novos 
casos de Covid-19 e 2,8 mil mortes causadas 
pela doença na quinta-feira. Líderes do país 
pediram o uso de máscaras e ameaçaram com 
decretos mais drásticos de isolamento. O 
governador da Califórnia disse que imporá 
algumas das ordens de permanência em casa 
mais rígidas da nação nos próximos dias
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