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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 Reino Unido deve ser o primeiro país 
ocidental a aprovar uma vacina contra a 
Covid-19. Segundo o Financial Times, o 
imunizante produzido pela Pfizer e pela 
BioNTech deve receber autorização da 
agência regulatória do país já nos próximos 
dias. Funcionários do governo disseram ao 
jornal que as primeiras doses seriam 
aplicadas a partir de 7 de dezembro.

Queimadas
Bolsonaro culpa índios, caboclos e 
fogueiras de São João

Água
Por acesso a recurso, África do Sul 

estuda diminuir luz do sol

• Natal deve ser insuficiente para 

alavancar o comércio

• Black Friday: vendas no e-commerce

passam de R$ 5 bi; nas grandes redes, 

crescimento foi de 89%

• Antarctica estimula uso de garrafas 

retornáveis no RJ

• Empresas podem negar trabalho a quem 

não quiser se vacinar, diz Comitê 

Econômico e Social Europeu

• Nova York anuncia reabertura de escolas

• Itália flexibiliza lockdown em 3 regiões

• Europa supera 400 mil mortes por vírus

• Reino Unido deve levantar restrições no 

início de fevereiro

• Alemanha e Inglaterra têm protestos

antirrestrições

• Madri: milhares saem às ruas em defesa 

da saúde pública

• Turquia muda forma de relatar casos e 

números disparam

• Bolsonaro vê fraude em eleição nos EUA 

e volta a defender voto impresso

• 'Ninguém no governo está na marca do 

pênalti', diz presidente

• Na véspera da prisão, hacker português 

indicou que poderia fazer vazamento em 

massa de dados do governo

• TCU elege nova presidência

• Assistência social e geração de emprego 

são desafios dos novos prefeitos, avalia 

pesquisador da FGV

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Tarpon assume nova postura no mercado 

de ações

• Twitter voltará a verificar contas em 2021

• Ativistas preparam protesto global contra 

a Amazon

• 5G: o interesse da Highline no país

• Covid-19 cresce e pressiona hospitais no 

interior de São Paulo

• Rejeição à vacina aumenta no Brasil

• Pesquisa da PUC-PR demonstra fibrose

pulmonar em mortes por Covid-19

• Sequelas em pacientes com Covid-19 

continuam 2 meses após alta
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Videoconferências
Como aplicar efeitos na câmera do 

Google Meet

Turismo
Os melhores acampamentos de luxo da 

Europa – e livres de Covid-19

Aumento de casos realça 'medo'.

Doses extra
Moderna fornecerá dois 
milhões de vacinas 
adicionais ao Reino Unido

ESG: a beleza

da diversidade

Já não pode ser novidade para ninguém que a 

diversidade melhora os indicadores e a 

performance financeira das empresas. 

Consultorias como a McKinsey e tantas outras 

já provaram isso por A + B em minuciosos 

estudos.

O que as pesquisas não mostram são as 

histórias humanas que existem por trás da 

inclusão. E são muitas. Nos corredores do 

Parr (Programa de Apoio para a Recolocação 

dos Refugiados) há várias delas.

O Parr é o projeto de ESG da Emdoc, uma 

empresa especializada em imigração fundada 

em 1985 pelo empreendedor João Marques. 

Prestes a fazer 10 anos, o Parr já arrumou 

emprego para 1.500 refugiados em 350 

empresas brasileiras.

E o que João tem visto nesse tempo todo é 

enriquecedor. “O ganho com interculturalidade 

é enorme”, afirma ele. E continua: “As 

empresas que contratam refugiados veem a 

produtividade aumentar e o turnover diminuir 

entre os outros funcionários”.

Faz sentido. Você tende a ver as coisas e a 

lidar com seus próprios problemas de forma 

diferente quando seu colega de trabalho é um 

cara que enfrentou situações extremas, como 

atravessar um deserto sem água nem comida 

para fugir de gente que queria cortar o 

pescoço dele.

Um dos primeiros refugiados que 

conseguiram um emprego logo que o Parr

iniciou suas atividades, em 2011, era um 

homem já maduro que nunca reclamava de 

nada na indústria que o contratou, em Jundiaí, 

no interior paulista. O ar condicionado pifou 

certa tarde? Tudo bem. A comida do bandejão 

ficou salgada um dia? Sem problemas.

Uma vez, ele foi visto chorando no banheiro. 

O motivo: sua filha, que estava desaparecida 

havia tempos, fora encontrada com vida na 

África. Imediatamente, todos os funcionários 

da fábrica se uniram para fazer uma vaquinha 

que tornasse possível a vinda dela para o 

Brasil. E ela veio. Será que isso não é um 

baita exemplo daquela palavra da moda, o tal 

do engajamento?

Em relação às 350 empresas no Brasil que já 

contrataram refugiados por meio do Parr, vale 

uma menção às três que lideram a lista em 

número de vagas oferecidas, segundo João 

Marques: Lojas Renner, Carrefour e Sodexo.

O novo desenho 
político das cidades 
brasileiras em 2021

Na próxima terça-feira (01/12), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar especial 

para analisar os resultados do 2º turno das 
eleições municipais e fazer um balanço do 
processo eleitoral deste ano. A live reunirá 

Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, 
analistas políticos da FSB Comunicação, e 
Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto 

FSB Pesquisa. A mediação é de Rafael 
Lisbôa. Participe! Inscreva-se e 

acompanhe aqui.

Segunda onda
Bolsonaro volta a defender 
o não fechamento da economia

Renda Cidadã
Presidente fala em 'cartão vermelho' para 

quem tocar no assunto

Conjuntura
Maia cobra propostas do governo para 

contas públicas

Empreendedorismo
Como a geração Z mudou o ecossistema 

para melhor

Já nos EUA...
Anthony Fauci reforça alerta de 'explosão' de casos e diz 
que 'vai demorar meses' até crianças receberem vacina
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/11/29/imunologista-chefe-dos-eua-preve-explosao-de-casos-de-covid-19-apos-acao-de-gracas.htm
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