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Principais assuntos

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 ministro do STF Ricardo Lewandowski determinou
hoje que o Ministério da Saúde informe, em até 48 
horas, a previsão de início e de término da vacinação 
contra Covid-19. Lewandowski é relator de ações em 
que partidos pedem que o governo seja obrigado a 
elaborar um plano de vacinação. Após a divulgação do 
documento, ontem, o STF retirou o julgamento das 
ações da pauta, mas a decisão pode ser revista.

Energia
Calor do deserto vai gerar eletricidade em 
Dubai após pôr do sol

Despoluição
Sabesp cria incentivo a coleta de lixo 

reciclável para limpeza do Rio Pinheiros

• 6 em cada 10 consumidores das 

classes C e D vão comprar no Natal

• Conheça o vinho que levou 15 anos 

para ser concebido

• EUA dão aprovação final a vacina da 

Pfizer; meta é imunizar 100 milhões até

o fim de março

• América Latina: líderes defendem 

cooperação para vacina e discutem 

'abertura segura' das fronteiras

• Alemanha: novo lockdown até 10/01

• Espanha prevê imunidade de rebanho

em 5 a 6 meses com vacinação

• Países da UE devem iniciar vacinação

no mesmo dia

• Covid-19: por que a Bélgica é o país

com mais mortes por milhão

• Bahrein aprova vacina da Sinopharm

• Nepal reabre fronteiras para turistas

• Datafolha: avaliação de Bolsonaro se 

mantém no melhor nível

• Arthur Lira defende equilíbrio fiscal e 

nega mudança na Ficha Limpa

• Senado deve votar regulamentação do 

novo Fundeb nesta semana

• Abin diz que não produziu relatórios

• Senador pede que Cármen Lúcia blinde 

Receita Federal e Serpro

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Nova gestão quadruplica valor de 

mercado da Alpargatas

• CEO da Nestlé prevê alta de 3% em 

vendas este ano

• Dona do Outback abre nova rede

• Google: por que a demissão de 

pesquisadora negra virou escândalo

• TikTok ultrapassa WhatsApp e é o 

aplicativo mais baixado de 2020

• Cofundador da BioNTech conta como 

idealizou a vacina

• Autoridade de saúde dos EUA pede 

que população confie na imunização

•Máscara pode ser necessária mesmo 

após a vacina

• Importações mostram que saúde do 

brasileiro já depende da China
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Sem aglomeração
Os destinos mais buscados no fim de ano

Longe das telas
Projeto incentiva troca de cartas

Relatos da crise econômica e novas medidas 
de restrição acentuam o medo.

Vacina mais perto
Anvisa conclui inspeção em fábricas da 
Coronavac e da AstraZeneca na China e 
promete concluir certificações com brevidade.

Todo poder

às mulheres

A busca por diversidade de gênero no 

comando das empresas está relacionada 
a qual letra do ESG? A resposta natural é 

o S, de social. E está certa.

Mas ela também está totalmente ligada ao 

E, de environmental (ambiental), segundo 
longo estudo divulgado este mês pela 

Bloomberg e pela instituição japonesa The 

Sasakawa Peace Foundation.

Entre 2016 e 2018, o crescimento das 
emissões de gases de efeito estufa em 

empresas que não possuem mulheres no 

conselho foi de 3,5%, quase seis vezes 
maior do que o aumento de 0,6% 

registrado nas companhias que têm pelo 
menos 30% de conselheiras. No estudo, 

foram avaliadas 11.700 corporações 

globais.

Já entre as empresas que integram a 
Força-tarefa para Divulgações Financeiras 

Relacionadas às Mudanças Climáticas 

(TCFD), houve significativa redução nas 
emissões naquelas que possuem mais 

20% de mulheres no conselho.

Até mesmo em companhias que têm mais 

dificuldade em poluir menos, como nas 
petroleiras, a diversidade de gênero faz 

bastante diferença. O estudo constatou 
que as metas de descarbonização nestas 

empresas são muito mais ousadas nas 

que contam com presença feminina no 
comando.

Corta para a política brasileira. As 

mulheres parlamentares aprovaram três 

vezes mais projetos entre 2015 e 2019 na 
Câmara dos Deputados. E a maioria 

absoluta das leis aprovadas sobre direitos 
fundamentais e sociais, bem como de 

economia e trabalho de cuidado, foi criada 

por mulheres.

Os dados fazem parte de uma monografia 
apresentada este mês pelo jornalista e 

formando em direito José Jance Marques, 

na UnB. A pesquisa utilizou o banco de 
dados da Câmara, o Sileg-Tramitação, 

para analisar projetos apresentados desde 
os anos 1990.

A proporção de mulheres vem 
aumentando, mas ainda é muito baixa no 

comando das empresas e na política. Nas 
eleições deste ano, apenas 12% das 

cidades elegeram uma prefeita. E 

somente 16% dos escolhidos para as 
Câmaras Municipais são mulheres, apesar 

de elas serem 52,5% dos eleitores.

Mais da metade dos 5.568 municípios do 

país terão nenhuma ou somente uma 
vereadora. Precisamos acelerar essa 

mudança.

Impostos 1
Governo volta a zerar IOF sobre
operações de crédito

Impostos 2
Governo pretende criar taxa sobre 
valorização de imóveis

Insumos
Transporte de vacina nos EUA aumenta 
demanda por gelo seco na China

Automóveis
Setor não deve recuperar vendas de 2012 
antes de 2030

Brexit
UE e Reino Unido prorrogam negociações

Mais um passo
Pfizer e Janssen solicitam à Anvisa 
certificado de boas práticas, necessário para 
conseguir o registro das vacinas no país.
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