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O cenário global da pandemia movimenta as 
redes e eleva a sensação de ‘medo’
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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 governo de São Paulo afirmou que 
iniciará a vacinação contra Covid-19 no dia 
25 de janeiro, com prioridade nas etapas 
iniciais para pessoas com mais de 60 anos
e profissionais de saúde. Serão oferecidos 
à população 10 mil pontos estratégicos de 
imunização. O anúncio foi feito mesmo sem 
que exista uma vacina contra a doença 
registrada no país.

Apoio materno
Grupos crescem com a pandemia

Máscaras reutilizáveis 
Opções para praticar atividades físicas

Conjuntura 1
Fitch vê menor retração do PIB em 2020 e 

reduz expectativa de crescimento em 2021

Conjuntura 2
Como a inflação deve afetar os mais 

pobres em 2021

Energia
Volta da chuva deve aliviar setor elétrico 

e pode baixar preços da conta de luz

Pecuária
Exportação de carne bovina do Brasil tem 

maior volume do ano em novembro

Correios
BNDES acelera estudos para privatização 

deslanchar em 2021

Indústria
Venda de máquinas agrícolas salta quase 

30% em novembro, diz Anfavea

Reunião
Fórum Econômico Mundial será realizado 

em Cingapura em maio, diz presidente

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,35%; dólar vai a R$ 5,12

• Burger King inaugura, em São Paulo, 

restaurante idealizado por consumidores

• Pernambucanas e marca de roupas 

infantis Marisol anunciam parceria

• Compras de fim de ano aumentam as 

transações de e-commerce em novembro

• Ikea deixa publicação de catálogos e 

adere ao e-commerce

• Índia cogita análise acelerada de uso 

emergencial de vacina

• Rússia chega a 2,5 milhões de casos e 

pode adotar novas medidas; 2 mil

pessoas já tomaram vacina em Moscou

• Suecos manifestam-se contra as 

restrições e vacinas da Covid-19

• Japoneses demonstram insegurança com 

Olimpíada ante avanço da Covid-19

• Santiago do Chile retorna à quarentena 

nos finais de semana

• Califórnia adota ordens rígidas de 

permanência em casa após recorde

• Merkel alerta que Alemanha precisa de 

lockdown mais rígido no inverno

• França está longe de meta de reduzir 5 

mil infecções por dia

• Moraes deixa para plenário do STF decidir 

como será depoimento de Bolsonaro

• Maia diz que é hora de governo sentar à 

mesa para votar pauta prioritária

• Mourão: Brasil deve vacinar 150 milhões 

contra até o fim de 2021

• Vice diz que exclusão da Huawei do 5G 

'vai custar muito caro'

• ‘MDB vai postular candidatura’, afirma 

líder no Senado

• Aliados aconselham Maia a antecipar 

escolha de seu candidato; ele diz que 

anunciará apoio 'o mais breve possível'

• Governo vai gastar R$ 12,5 milhões em 

sistema de videomonitoramento

• Ambev investirá até R$ 150 mil em 

projetos de inovação de empreendedores

• Companhias que não integrarem ESG à 

cultura podem não sobreviver

• Gol prepara captação antes de pagar por 

incorporação da Smiles

Poluição
OCDE: as emissões de micropartículas 
quase não cairão apesar do carro elétrico

Desmatamento
Brasil segue em queda em ranking de 
proteção climática

Tudo sobre o 
coronavírus

Na próxima quarta-feira (9), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar 

especial sobre o aumento dos casos de 
Covid-19 no Brasil e a corrida pela 

vacina no mundo. A pneumologista e 
pesquisadora da Fiocruz, Dra. Margareth 

Dalcolmo, é a convidada da live para 
esclarecer dúvidas sobre a doença e 

alertar para a importância do respeito às 
regras sanitárias. Participe! Inscreva-se 

e acompanhe aqui.

Investimento
Laboratório anuncia US$ 500 
milhões para produzir Coronavac.

• OMS descarta vacinação obrigatória 

contra Covid-19

• Covid-19 pode elevar o número de 

pessoas que vivem em extrema pobreza

para mais de 1 bilhão até 2030

• Anvisa faz inspeção em fábrica da 

AstraZeneca na China

• MS cria comitê técnico para acompanhar 

a vacina de Oxford

• Brasil pode sofrer falta de insumos para 

vacina da Covid-19 se não agir rápido

• Pandemia: Américas devem melhorar 

acesso à saúde para afrodescendentes

• Teste de vacina da AstraZeneca

esclarecerá o quão bem ela funciona

• Aduanas se preparam para controlar 

fluxo de vacinas e evitar fraudes

• Responsabilidade pessoal perante a 

Covid-19 é chave para um Natal seguro

• Novo teste usa câmera de celular e leva 

até 30 minutos para revelar resultado

• Startup cria máscara que amplia e traduz 

voz com ajuda de smartphone

• Inatividade física na quarentena pode 

aumentar as estatísticas de mortes

• Lacunas nos sistemas se tornarão mais 

agudas se a educação não for priorizada 

nos planos de resposta à pandemia

• Índia tem mais de 300 pessoas em 

hospital por doença desconhecida

Aprovação
Coronavac está prestes a ser 
liberada, diz Instituto Butantan.
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