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Redes sociais

Sensações nas redes

O aumento de casos de Covid-19 ao redor do 
mundo alavanca a sensação de ‘desânimo’

Brasil
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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

Em busca de 

uma explicação

Enquanto por aqui os políticos, 
especialmente onde há segundo turno, 

procuram relativizar a possibilidade de 

estarmos vivendo a formação de uma 
segunda onda de casos e mortes pela Covid-

19, em Nova York as escolas voltarão a ser 
fechadas para tentar estancar o avanço da 

doença (leia).

O SARS-Cov-2 parece mesmo bem 

resiliente. E faz sentido se usarmos uma 
lógica até relativamente simples. Mundo 

afora, as curvas declinaram por uma 

combinação adequada de um certo grau de 
imunidade coletiva com algum índice de 

isolamento e distanciamento social.

Daí o isolamento e o distanciamento foram 

naturalmente atenuados, até pela duração 
das medidas, e o vírus voltou a circular mais 

fortemente e a mais facilmente encontrar 
receptores sensíveis à infecção. O resultado 

são as curvas ascendentes mundo afora.

Sem contar situações como a da Argentina, 

que apesar do duríssimo e extensíssimo 
lockdown já supera o Brasil na contabilidade 

de mortos por milhão de habitantes. Um 

caso ainda em busca de alguma explicação.
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As primeiras 120 mil doses da CoronaVac, 
vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela 
chinesa Sinovac e que está sendo testada no 
Brasil pelo Instituto Butantan, chegaram esta 
manhã a São Paulo. A carga ficará armazenada
aguardando o posterior pedido de registro da 
vacina e aprovação pela Anvisa.

Consciência negra
Exposição, palestras e shows online

Custo de vida
Cidades mais caras para se viver

• Alta de casos preocupa porque não é só 

numa região, diz Conass

• Remédio da Roche ajuda em casos mais 

graves de Covid-19, mostra estudo

• Universidade britânica diz ter criado spray 

nasal contra o coronavírus

• Estudo facilita triagem de doadores para 

terapia com plasma

• Quando uma pessoa com Covid-19 deixa 

de ser contagiosa, com ou sem sintomas 

e por quanto tempo os sobreviventes 

ficam protegidos da doença?

• Covid-19 avança 'sem controle' entre 

ianomâmis

• Animais domésticos não transmitem 

covid-19, diz agência sanitária

• Número de casos de hipertensão

aumentou durante a pandemia, diz estudo

Conjuntura
Ipea projeta inflação de 3,5% para 2020

Indústria
CNI: produção e empregos estão em alta

Comércio
Confiança do empresário sobe 4,1% em 

novembro, diz CNC

Combustíveis
RenovaBio atinge 15 mi de CBios; 

distribuidoras compraram 56% da meta

Planos de saúde
Cobrança de reajuste suspenso deve ser 

diluída a partir de 2021, diz ANS

Comércio exterior
Governo brasileiro suspende concessões a 

importações de produtos da Costa Rica

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,63%; dólar vai a R$ 5,31

• B2W, Aliansce e brMalls vão usar 

armários inteligentes na Black Friday

• Outback entrega kits para drinks

• Black Friday: eletroeletrônicos devem ter 

descontos menores em relação a 2019

• Nvidia e Epic Games devem levar 

Fortnite de volta aos iPhones em breve

• Europa tem uma morte por Covid-19 a 

cada 17 segundos, diz OMS

• Lockdowns na Europa são 'evitáveis' e 

fechamento de escolas não é eficaz, diz 

chefe regional da OMS

• G-20 é pressionado a manter ações de 

enfrentamento contra a covid-19

• Vacinas desenvolvidas na China já 

foram testadas em 1 milhão de pessoas

• Alemanha planeja vacinação em massa

• Itália usará drive-thru para vacinação

• Rússia retoma teste de vacina contra 

Covid-19 após pausa

• EUA: número de mortes passa de 250 

mil; CDC não recomenda viagens para o 

Dia de Ação de Graças

• França: ministro pede adiamento da 

Black Friday em meio a lockdown

• Recorde de casos leva Tóquio a adotar 

alerta máximo contra coronavírus

• Academia do Nobel pede que Suécia

recomende máscaras

• Dinamarca relata que vírus de visons foi 

'provavelmente extinto'

• Mourão minimiza fala de Bolsonaro 

sobre madeira ilegal

• Venda ilegal de madeira é culpa do 

controle falho do governo, dizem bancos, 

indústria, agro e ONGs

• TSE diz que WhatsApp baniu mais de mil 

contas por disparos em massa

• Juiz afasta diretorias da Aneel e do ONS

• Aras iniciou apuração da reunião de 

Heleno e Ramagem com defesa de Flávio

• Só 4 congressistas conseguem se eleger 

prefeitos em 1º turno

• BuzzFeed vai adquirir o HuffPost da 

Verizon Media

• Nasdaq comprará empresa de detecção 

de fraudes financeiras por US$2,75 bi

• Facebook lança programa online sobre 

empreendedorismo feminino

Mudanças climáticas
Jeff Bezos vai doar US$ 791 milhões

Florestas do Brasil
Papa Francisco lamenta incêndios

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Disputa
Doria cobra do governo federal 
esforço concentrado por vacina.

Outra opção
Pfizer oferece milhões 
de doses ao Brasil.

Mais uma
Vacina da AstraZeneca
é promissora em idosos.
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