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Autoridades vão se reunir 

para definir vacinação
Lideranças do Congresso, a Frente 
Nacional de Governadores, 
representantes do STF e dos laboratórios 
da Fiocruz e Butantan marcaram para 
segunda-feira um encontro com a Anvisa. 
O objetivo é definir um comitê nacional e 
organizar o início da imunização contra a 
covid-19 no país.
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* 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

PIB
Banco Mundial prevê salto de 4% no 

crescimento global em 2021

Pandemia
Apoio do BNDES a empresas alcança 

R$ 154 bilhões em 2020

Veículos
Concessionárias esperam alta de 16% nas 

vendas em 2021, diz Fenabrave

Dívida
Brasil atrasa pagamento ao banco dos 

Brics

Energia
Distribuidoras não têm impacto por 

pandemia nos últimos 60 dias

Desigualdade
Extrema pobreza avança e atinge 

14 milhões de famílias no Brasil

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,44%; dólar vai a R$ 5,26
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Sensações nas redes

Aumento de casos, mortes e aglomerações 
elevam a sensação de ‘indignação’
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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

Torcendo pelo 

empate

Segundo o Banco Mundial, a economia 

global deve crescer 4% este ano, após ter 
encolhido 4,3% ano passado (leia). 

Previsões de como o ano vai terminar 
feitas assim no comecinho devem ser 

vistas com reservas. Mas um número é 

sempre um número. E quem faz as 
previsões tem bastante tempo para ir 

depois ajustando a vela conforme a 
direção do vento.

Se bem que a própria previsão contrata 
um seguro-calamidade. Se a pandemia 

piorar e a vacinação tropeçar, o banco diz 
que a recuperação global pode ficar em 

minguados 1,6%. Assim não é tão difícil 

acertar previsão. É o óbvio ululante: a 
recuperação econômica depende de as 

pessoas se sentirem seguras para 
produzir e, mais que tudo, consumir.

Puxada pela China (previsão de 7,9% em 
2021), a economia dos emergentes deve 

escalar 5%, o dobro do que contraiu em 
2020. Pena que no Brasil, na melhor das 

hipóteses, a subida este ano só vai 

compensar a queda do ano passado. 
Esse 'só' é exagero meu. Se 

conseguirmos o empate, será motivo de 
queima do fogos no - esperamos -

animado réveillon de 2022.

Sustentável

CO2
Exxon revela dados de emissões de 
produtos de petróleo pela primeira vez

Verde
Como as empresas estão ajudando a 
manter os biomas de pé

84.474.195

1.848.704

• Amazon trabalha para oferecer produtos 

de acordo com o humor

• Funcionários do Google têm planos de 

sindicalização

• Tribunal da Itália condena Facebook por 

cópia de aplicativo

• Microsoft quer dominar ferramentas de 

trabalho e fazer de 2021 o ano do Teams

• 'Brasil está quebrado, não consigo fazer 

nada', diz Bolsonaro

• Juiz dá a Lula acesso a mensagens da 

Operação Spoofing

• Fux convida ex-auxiliar de Mandetta para 

secretaria de Saúde do STF

• Por apoio do PSD, candidato de 

Alcolumbre se reúne com Kassab

• Centrais sindicais ampliam pressão sobre 

governo por vacinação nacional

• Eduardo Bolsonaro visita Casa Branca a 

convite da filha de Trump

132 mil
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Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

• C&A encerra seu 1º programa de 

aceleração com projetos no varejo

• Lego é novidade no e-commerce e na 

loja-conceito da Fast Shop

• Venda de eletrônicos cresce 23% em 

novembro de 2020

• Índia prepara programa de vacinação 

para 300 milhões de pessoas

• Israel autoriza uso de vacina da 

Moderna contra covid-19; país já 

vacinou 1,3 milhão e lidera o ranking

• França intensifica campanha para 

vacinar com mais rapidez

• Alemanha estende período de lockdown

• Itália impõe restrições pós-feriado para 

conter infecções por covid-19

• Quênia reabre escolas após 10 meses 

de fechamento por causa do vírus

• Chile: deputados apresentam projeto 

para tornar vacinação obrigatória

• Reino Unido: casos diários ultrapassam 

marca de 60 mil pela 1ª vez

• EUA podem ter deixado de identificar 

mutações da covid-19 por falta de teste

7.810.400
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• Banco Mundial está trabalhando com 

países para resolver obstáculos 

relacionados a vacinas

• Fiocruz se reúne com Anvisa e decide 

não pedir uso emergencial de vacina hoje

• Governo de São Paulo já discute opção 

de adiar 2ª dose da Coronavac

• Chefe da OMS se diz 'muito 

decepcionado' por China não autorizar 

entrada de especialistas em coronavírus

• Vacina italiana anti-covid é segura em 

fase inicial de testes

• OMS recomenda atrasar a segunda dose

da vacina da Pfizer em 3 ou 4 semanas

• Nova variante chega a 30 países

• Células-tronco podem reduzir risco de 

morte por covid-19

• Estudos analisam sequelas duradouras 

de pacientes com sintomas leves

Ano velho
Deu para aprender coisas boas em 2020?

Em casa
Dicas para receber convidados

Seringas
Governo requisita estoques
de fabricantes.

Multiplan: 'O shopping é um 
hub social e nada substitui 

essa experiência'

Em entrevista ao Bússola Trends, o vice-
presidente e diretor de Relações Institucionais 
da Multiplan, Vander Giordano, falou sobre 

os desafios da pandemia para o setor de 
shopping centers e as expectativas para o 
futuro do negócio. Segundo o executivo, a 

transformação digital acelerada pelo 
coronavírus surge como uma facilidade 

adicional, um novo canal na relação do lojista 
com o consumidor, mas sem jamais substituir 

a experiência presencial de ir ao shopping. 
Confira o bate-papo no YouTube da Bússola e 

no portal da Exame!

Oxford/AstraZeneca
Itamaraty e Saúde negam proibição de exportação de 
vacina pela Índia e esperam entrega para este mês. 
Importação vai custar R$ 56 milhões ao governo.
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