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Redes sociais

Sensações nas redes

Chegada do Ano Novo movimenta as redes 
e eleva a sensação de ‘alegria’
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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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A pedido da Rede Sustentabilidade, o ministro 
Ricardo Lewandowski prorrogou a validade da 
lei que garante medidas excepcionais para o 
enfrentamento à pandemia. Entre elas, a que 
prevê prazo de 72 horas para a Anvisa autorizar 
o uso de vacinas que já tenham sido registradas 
por autoridades de saúde de outros países.

Estresse da pandemia
Encontre alívio na natureza

Impacto positivo
20 coisas que tornaram o mundo
melhor em 2020

Auxílio emergencial
Bolsonaro diz que país chegou ao limite de 

endividamento e confirma fim do benefício

Efeito covid-19
Atraso na vacinação estende crise e 

retarda retomada da economia

Bolsa Família
Governo amplia prazo de saques

Ibovespa
Índice tem pior desempenho em dólar

entre emergentes em 2020

Câmbio
Dólar tem leve queda, mas fecha 2020

com alta acumulada de 29%

Petrobras
Empresa recebe R$ 232,6 mi após

acordo de leniência da Vitol

Trabalho
Quatro em cada dez denúncias ao MPT

foram relacionadas à pandemia em 2020

Combustíveis
Aprovada a resolução sobre novo modelo

de venda do biodiesel

Tributos
Impostômetro registra queda na

arrecadação pela 1ª vez desde 2005

Bitcoin
Moeda digital bate novo recorde e quase

quadruplica valorização em 2020

UE x China
Com acordo de investimento, UE busca

reequilibrar laços com China

• 53% dos consumidores pretendem

usar roupa nova no réveillon

• Consumo de espumantes cai mais de

1 milhão de litros em novembro

Black Friday e Natal movimentam

R$ 21,8 bilhões no e-commerce

• Aryzta escolhe Brasil para 1ª fábrica 

com congelamento contínuo de pães

• Com disparada de casos da nova cepa 

do vírus, Reino Unido amplia lockdowns

• Irlanda entrará em isolamento social 

pela terceira vez

• Alemanha bate recorde e registra mais 

de mil mortes em 24 horas

• Número de vítimas da covid-19 na Itália 

é maior do que o relatado; país 

descarta obrigatoriedade de vacina

• Capital do Chile registra alta de 45% 

nos casos de covid-19 em sete dias

• Wuhan teve 10 vezes mais infectados

do que diz balanço oficial

• Como a censura da China criou 

barreiras de informação sobre a covid

• Austrália aumenta restrições

para o reveillon

• Alinhado a Bolsonaro, Arthur Lira defende 

'teste' de voto impresso

• Câmara aprova 180 propostas em 2020, 

maior número da década

• União economizou R$ 1,4 bi com 

servidores em home office

• Netflix, Disney+, Amazon e Apple: 

uma batalha que vai além das telas

• Apple remove aplicativo que promove 

festas secretas na pandemia

• Samsung lidera mercado mundial de 

celulares dobráveis

• Boticário abre loja-conceito em SP

• Busca do Google passa a agregar 

vídeos do TikTok e Instagram

• Itaú investe em plataforma para 

gestora de recurso

• Acionistas aprovam venda da

Tiffany para LVMH

• Amazon vai comprar startup de 

podcasts Wondery

Turismo
Segmento rural ganha espaço

Lixo espacial
Japão cria satélites de madeira
para eliminar resíduos no espaço

Aval no exterior
Reino Unido e Argentina foram os 
primeiros países a aprovar, hoje, o 
imunizante da AstraZeneca.

• Após reunião com Anvisa, Pfizer volta 

a cogitar uso emergencial da vacina

• Agência reguladora recebe pedido de 

autorização para 3ª fase de testes com 

vacina Sputnik V

• Brasil passa a exigir teste negativo de 

covid-19 para entrada no país

• Brasil pode ter pelo menos 50% mais 

mortes do que apontam dados oficiais

• Anvisa simplifica regras para uso 

emergencial de vacina

• Enfermeiro vacinado nos EUA contrai 

Covid; especialista diz que imunizante 

requer mais tempo para atuar

• Chefe da OMS faz apelo para que 

vacina chegue a todos os países

• Sinopharm anuncia eficácia de 79% de 

sua vacina contra covid-19

• Para especialistas, pico de mortes 

pode ser maior no início de 2021

• ONU: pandemia pode piorar a fome e 

minar o desenvolvimento sustentável

AstraZeneca avança
A Fiocruz entregará o pedido de registro da vacina da 
AstraZeneca/Oxford até 15 de janeiro. Segundo a 
Anvisa, o prazo para análise será de até dez dias.

O que esperar da 
economia em 2021?

A Bússola & Cia, coluna semanal de notas 
da Bússola, ouviu algumas das principais 
lideranças empresariais do país sobre as 
expectativas para o próximo ano. Confira 

as previsões de grandes executivos 
brasileiros no portal da Exame!
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