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Redes sociais

Sensações nas redes

Nova onda de coronavírus no mundo 
impulsiona conversas e reforça ‘medo’
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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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Acesse o dashboard interativo

Chamem os 

universitários

A vantagem de ser leigo é poder errar, ou 

dizer que não tem a menor ideia, sem 
medo de passar vergonha. Dá até para 

simular alguma modéstia intelectual. Agora, 

se você é especialista tem uma certa 
obrigação de tentar explicar racionalmente 

o fenômeno que estudou.

Alguém poderia por acaso explicar a 

comparação entre as três curvas abaixo (do 
Financial Times)? Na Europa dos 

rigorosos lockdowns iniciais, atribui-se a 
volta da aceleração ao relaxamento que 

seguiu ao declínio das curvas de casos e 

mortes. Talvez seja mesmo a razão.

Bem, mas se é assim, por que acontece o 
que acontece na Argentina, palco do mais 

longo lockdown rigoroso do planeta? Ali 

parece que, com algum atraso, o formato 
da curva é algo parecido com o do Brasil, a 

pátria dos lockdowns meia-boca e da volta 
bagunçada à normalidade.

As curvas em comparação mostram a 
média móvel de mortes diárias por milhão 

de habitantes, exatamente para evitar as 
distorções decorrentes dos diferentes 

tamanhos de população.

Com a palavra, os universitários.
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A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, 
acredita que a vacinação contra a Covid-19
no Brasil começará até março. Ela espera 
iniciar a produção da vacina já em janeiro ou 
fevereiro, com acompanhamento da Anvisa. 
O imunizante será fabricado pela Fiocruz, 
que estima entregar 265 milhões de doses.

Finados
Como a pandemia abalou processo de luto

Decoração
Cores que estarão em alta em 2021

• OMS: líderes enfrentam 'momento 

crítico' com o pico de casos

• Vacina da CureVac induziu 'resposta 

imune' no ensaio da fase 1

• Pandemia está criando geração que 

viverá sem contato com mundo exterior

• Onde é mais provável contrair o vírus?

• Tecido de colchão consegue matar a 

Covid-19 em 1 minuto FMI
Apoio fiscal maior é desejável para o 

Brasil em 2021, indica estudo

Banco Central
Autonomia deve ser votada no Senado

com previsão de duplo mandato

Emprego
Admissão de temporários em 2020 

sobe quase 50% apesar de pandemia

Reforma tributária
Entidades chamam proposta de 'nefasta'

B3
Pregão em novo horário a partir de amanhã

• Beauty Week, Color Friday: marcas dão 

novos nomes à megaliquidação

• Apple anuncia evento 'One More Thing'

• Rede varejista se une a Marie Kondo em 

nova coleção de produtos para casa

• Mais de 400 mil pessoas já morreram por 

coronavírus na América Latina

• Portugal decreta novo lockdown e 

deve declarar emergência sanitária

• Merkel diz que se lockdown funcionar, 

Alemanha terá um dezembro tolerável

• Itália anuncia novas restrições

• Maia: Guedes está quase sozinho 

defendendo teto de gastos; deputado

sugere restrições a quem não se vacinar

• Líder do governo no Congresso convoca 

reunião para definir votação de vetos

• Hamilton Mourão levará embaixadores 

para conhecer Amazônia

• Temer revela em livro bastidores do 

impeachment de Dilma

• 59% dizem já ter escolhido prefeito

• Quem contrair Covid-19 a partir de hoje 

não deve ir votar, alerta o TSE; Barroso: 

observador no pleito americano

• Eleições: alta de 60 mil candidaturas

• Ânima firma contrato para aquisição da 

Laureate por R$ 4,4 bi

• Startup australiana FluroSat entra no 

mercado brasileiro

• Doordash e Sam’s Club: juntos para 

entregas no mesmo dia nos EUA

Desenvolvimento 
sustentável na Amazônia

Amanhã (3), ao meio-dia, a Bússola promove um 
webinar para debater o papel decisivo do setor 

empresarial na proteção à floresta e na melhoria 
das condições de vida na região. A live reunirá 

especialistas e lideranças do mercado 
comprometidas com a sustentabilidade: Marcelo 

Thomé, coordenador do Fórum Mundial 
Amazônia+21 e presidente da Fiero; Marina 
Grossi, presidente do Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável; 
Joanita Maestri Karoleski, presidente do Fundo 
JBS pela Amazônia; e Susy Yoshimura, diretora 
de Sustentabilidade e Compliance do GPA. Para 
receber o link de acesso à live, inscreva-se aqui.

EUA
Eleição pressiona política ambiental

Lixo eletrônico
Novos consoles são um problema?

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Laboratório está otimista
Executivo da AstraZeneca afirma que, se tudo correr bem, a vacina estará em 
'fase avançada de distribuição' até o fim do primeiro trimestre de 2021.
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