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Sensações nas redes

Saúde mental na pandemia movimenta as 
conversas que elevam 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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Acesse o dashboard interativo

Retorno à escola pós-

pandemia: mais um 

desafio na educação

A suspensão das atividades presenciais 
durante a pandemia, destacou as 

desigualdades e seu impacto na 

educação. Diferenças no apoio escolar e 
condições do ambiente doméstico como 

acesso à internet, preparo e 
disponibilidade das famílias –

influenciaram a aprendizagem.

O retorno das crianças da etapa de 

alfabetização exigirá mais atenção. Esses 
alunos não têm autonomia para o 

homeschooling e a aprendizagem para 

eles é dependente de interação física, 
experimentação sensorial e motora e da 

prática de um novo conceito aprendido por 
diversas vezes e em diferentes contextos.

A volta ao espaço escolar deverá 
considerar as grandes variações nas 

competências acadêmicas e experiências 
pessoais. Uma avaliação diagnóstica, 

reforço escolar, planos de ensino 

personalizado, monitoramento da 
aprendizagem e um olhar atento para os 

aspectos socioemocionais serão 
fundamentais. A tecnologia deverá ser 

mais explorada para alcançar e motivar os 

alunos.

Os desafios serão enormes, mas a 
aprendizagem tornou-se uma pauta 

importante e urgente para pais, 

professores e gestores públicos. Esta é a 
oportunidade de explorar novas soluções 

que possibilitem um ensino de melhor 
qualidade, mais inclusivo e equitativo.
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Relatório da People's Vaccine Alliance alerta 
que cerca de 70 países pobres ou em 
desenvolvimento só serão capazes de vacinar 
1 em cada 10 pessoas durante o próximo ano. 
Isso porque a maioria dos produtos mais 
promissores já foi comprada pelos países 
ricos. Estimativas da coalizão indicam que eles 
compraram doses o suficiente para vacinar 
suas populações inteiras 3 vezes.

Carreira
5 técnicas para uma reunião online

Racismo
4 efeitos no cérebro e no corpo de crianças

• É provável que vacinação ocorra entre 

janeiro e fevereiro, diz Pazuello

• Anvisa aprova extensão da validade de 

testes contra Covid-19 prestes a vencer

• Politizar pandemia é irresponsável, diz 

alta comissária da ONU

• Fiocruz diz que pandemia no interior 

alcança a dos centros urbanos e pode 

aumentar com festas

• Vamos transportar de graça qualquer 

vacina, diz presidente da Azul

• Primeiro-ministro russo prevê 'demanda 

explosiva' de vacina Sputnik V no exterior

• Agência Europeia de Medicamentos 

denuncia ataque cibernético

Selic
Copom mantém taxa em 2%

Tributária
Reforma fica para 2021 depois de eleição 

para o comando da Câmara

Hídrico
Governo fará campanha pedindo redução 

do consumo de luz e água

Concessões
TCU autoriza leilões de rodovias e 

aeroportos no país

Aves e suínos
Produção de frango e carne de porco do 

Brasil cresce com demanda em alta

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,78%; dólar vai a R$ 5,17

• Volkswagen vai vender carros em loja 

virtual

• Pandemia fez consumidor preferir 

compras semanais e perto de casa

• Coca-Cola lança aplicativo de Natal com 

realidade aumentada

• Reino Unido alerta pessoas com 

alergias graves a evitar vacina da Pfizer 

após duas reações adversas

• Agência do Canadá aprova vacina 

contra Covid-19 da Pfizer e BioNTech

• Emirados Árabes dizem que vacina da 

Sinopharm é 86% eficaz contra Covid-19

• Netanyahu anuncia início da vacinação 

em Israel para 27 de dezembro

• Merkel diz que vacinação no início de 

2021 não deve trazer grandes mudanças

• Taxa de positividade de Covid-19 no Chile

sobe para 5,6%, a maior desde outubro

• Estudo italiano diz ter achado coronavirus 

em maostra de 2019

• Russos reclamam de alerta sobre 

não misturar vacina Sputnik com álcool

• Espanha: vacinas e PCRs estarão isentos 

de IVA antes do final do ano

• Bolsonaro demite ministro do Turismo

• Presidente diz que defeitos só ‘com lupa’ 

e que vai 'muito bem' na crise

• Arthur Lira lança candidatura ao lado de 

representantes de 160 deputados

• OAB pede ao STF que recursos da Lava 

Jato sirvam para comprar vacinas

• Em frente ao Congresso, ativistas 

protestam contra fim de auxílio

• Executivo quer identificar dolo de servidor 

em processo administrativo

• Aras defende regulamentação do lobby 

em lei específica

• Governo zera alíquota de imposto de 

importação de revólver e pistola

• Gol é 1ª companhia aérea a retomar voos 

com Boeing 737 MAX

• 99 combate assédio no aplicativo com guia 

e inteligência artificial

• TikTok supera Facebook e se torna o app 

mais baixado no mundo em 2020

Mudanças climáticas
Emissões atingem novo recorde 

Energia verde
Covid afeta transição em mercados 
emergentes

Juliana Amorina
Diretora-presidente do Instituto ABCD

Perigo
OPAS alerta para aumento de infecções por 
Covid-19 na América Central e no Brasil.

Déficit
Brasil tem assegurado 1,2 dose por 
pessoa de vacina, abaixo do ideal.
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