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Redes sociais

Sensações nas redes

Nova cepa do coronavírus e dúvidas sobre 
as vacinas elevam 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 túnel é comprido

É humano o animar com o início da 
aplicação, mundo afora, das vacinas contra 

a covid-19. É uma luz no fim do túnel. O 

problema? O túnel é bem comprido. 
Normalidade? Talvez em 2022. Pois será 

necessário que mais da metade da 
humanidade esteja vacinada. E isso vai 

demorar.

Países menores e mais organizados, como 

Israel, levam vantagem. Mesmo que Israel 
esteja mergulhado numa crise política 

crônica. Por razões historicamente óbvias, 

persistem ali uma capacidade operacional 
do Estado e uma certa coesão social. 

Mesmo quando os políticos brigam.

Por aqui, segue a contenda. Quem vai 

levar? Um troféu irá para o que primeiro 
começar a vacinar, mas a maior taça está 

reservada para as mãos de quem bem 
resolver a coisa no macro: com vacinas, 

seringas, postos de vacinação e 

profissionais treinados, tudo Brasil afora.

E tem também agora o debate em torno das 
clínicas privadas de vacinação. Que 

querem importar vacina da Índia. Diz o 

Ministério da Saúde que precisarão 
respeitar a ordem de grupos prioritários 

estabelecida para a população em geral 
(leia). Tem lógica.
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O Reino Unido tornou-se o primeiro país a 
vacinar sua população com o imunizante da 
Universidade de Oxford e da AstraZeneca 
contra a covid-19. O Reino Unido tem o sexto 
pior número de mortes do mundo e vem 
registrando recordes de novos casos diários 
da doença, o que deixou o plano de 
vacinação ainda mais urgente.

Gentileza
Ser gentil pode fazer você viver mais

Elogios
Dificuldade em aceitá-los pode ser medo 
de inveja ou de parecer metido

Balança comercial
Brasil fecha 2020 com superávit de quase 

US$ 51 bilhões

Crédito
Carteira total deve crescer 7% em 2021, 

estima Febraban

Indústria
Crescimento do setor no Brasil perde força 

em dezembro

Energia
Brasil: 2020 tem menor expansão em 

hidrelétricas e recorde em geração fóssil

Petróleo
Opep+ vive impasse sobre aumento de 

produção

Biodiesel
Governo publica edital para leilão de 

biodiesel com 13% de mistura

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,15%; dólar vai a R$ 5,27

• Nestlé cria aplicativo para pequeno lojista 

que quer fazer vendas pela internet

• Primeiro quiosque do Magalu é montado 

em shopping de São Paulo

• Inglaterra anuncia restrições mais duras 

por covid-19; Alemanha ampliará 

lockdown até 31 de janeiro

• Após reabrir comércio, Líbano decreta 

novo lockdown até final do mês

• Japão considera decretar estado de 

emergência na região de Tóquio

• Primeira enfermeira imunizada nos EUA

recebe 2ª dose da Pfizer

• França: lentidão em campanha de 

vacinação provoca críticas

• Indonésia pretende iniciar vacinação 

contra covid-19 na semana que vem

• Coreia do Norte teria solicitado vacina, 

apesar de negar que tenha infectados

• Regiões da Itália desafiam governo e 

mantêm escolas fechadas

• Férias na Argentina fazem contágio subir

• Papa critica quem fez festas e viagens 

no fim de ano

• Bolsonaro deixa o Guarujá após folga

• PT decide apoiar Baleia Rossi (MDB) na 

eleição da Câmara

• Lewandowski intima juiz que negou 

acesso a mensagens da Lava-Jato a Lula

• Para 47%, política brasileira seguirá 'a 

mesma história de sempre' em 2021

• Mercado Livre prepara captação de 

US$ 1 bilhão em bônus

• Acionistas da Peugeot aprovam fusão 

com a Fiat

• Globo renova sua marca

• PicPay nomeia Iza como embaixadora

• Foxconn vai montar carros elétricos em 

parceria com startup chinesa

• Slack fica fora do ar no 1º dia útil do ano

Aquecimento global
Geleira boliviana Tuni está desaparecendo

Mudanças climáticas
Estudo prevê o aquecimento das regiões 
urbanas antes de 2100

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Produção
Moderna eleva estimativa 
para 600 milhões de 
doses em 2021.

2021: um ano de 
desafios para a 

economia brasileira
Em artigo especial para a Bússola, o 
economista e professor José Márcio 
Camargo destaca que, para o Brasil, 

'cumprir o teto de gastos significa indicar 
aos investidores que, após as despesas 
com a pandemia, o país será capaz de 
voltar a uma trajetória de solvência da 

dívida pública no futuro'. Confira o texto na 
íntegra publicado no portal da Exame.

• SP confirma 2 casos de nova variante de 

coronavírus; Estado volta à fase amarela

• Brasil tenta assegurar importação de 

vacina da AstraZeneca da Índia

• Delegação de clínicas privadas do Brasil 

vai à Índia negociar compra de vacina

• Revelado sintoma inesperado da nova 

cepa da covid-19

• Mesmo com prazo maior, Ministério da 

Saúde pode perder testes de covid-19

• Álcool e cafeína são as drogas mais 

consumidas durante a pandemia

Outra opção
BioNTech diz que não há 
dados que apoiem demora 
em 2ª dose da vacina.

Dúvida
Cientistas temem que 
vacinas não funcionem em 
variante sul-africana.
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