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Sensações nas redes

Postura das autoridades e incertezas sobre a 
vacina elevam a sensação de ‘indignação’
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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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A Anvisa aprovou nesta quinta-feira a 
criação de um trâmite para concessão de 
autorização temporária de uso emergencial
em caráter experimental de vacinas contra 
a Covid-19. O novo rito segue o modelo 
adotado em outros países, como Reino 
Unido, Estados Unidos e Canadá, e vale 
apenas para o período de pandemia e até a 
vacina receber o registro definitivo.

Dormir
Estudo investiga como estresse gerado 
por privação de sono afeta imunidade

100 anos
Artistas interpretam textos da escritora 
Clarice Lispector

Indústria
Empresário segue otimista em relação à 

economia brasileira, diz CNI

Comércio
Varejo brasileiro surpreende e tem 6ª alta 

seguida de vendas em outubro

MPE
Senado aprova transformação de 

Pronampe em programa permanente

Transportes
Bolsonaro veta socorro de R$ 4 bilhões 

para ônibus e metrôs; operadoras reagem

Safra
Conab: Brasil produzirá 265,9 milhões de 

toneladas de grãos

B3/câmbio
Ibovespa fecha acima de 115 mil pontos, 

com alta de 1,8%; dólar cai a R$ 5,03

• Da indústria para o varejo: manteiga 

Aviação lança e-commerce próprio

• Heineken leva outdoor em formato de 

bar para ruas do Rio de Janeiro

• Apesar da redução nas vendas, ticket 

médio dos shoppings aumenta em 2020

• Mortes nos EUA passam de 3 mil em 24h 

e geram apelos por Natal mais contido

• Agência sanitária da China pode 

aprovar CoronaVac ainda neste ano

• Arábia Saudita autoriza uso de vacina 

contra covid-19 da Pfizer e da BioNTech

• Índia acelera preparação de vacinas 

antes mesmo de encomendas

• Moscou abrirá nova fábrica para produzir 

vacinas contra COVID-19 em janeiro

• Chefe de controle de doenças da África

pede a países ricos que dividam vacinas

• Argentina assina contrato de compra da 

vacina Sputnik V

• Peru encerra 1ª fase de testes da vacina 

chinesa em 12 mil voluntários

• Tóquio tem recorde de casos; Japão

planeja compra maciça de congeladores

• França vai impor toque de recolher a 

partir do dia 15 para conter Covid-19

• Premiê da Itália cogita flexibilizar 

restrições no Natal

• Alemanha: casos e mortes por Covid-19 

devem aumentar mais, diz instituto

• Chefe de saúde de Estocolmo pede ajuda 

para lidar com pandemia

• Estudo: Covid diminui expectativa de vida 

na Inglaterra e no País de Gales

• Dinamarca: animais mortos após surto de 

covid podem ter contaminado água

• Inflação é melhor que desabastecimento, 

diz Bolsonaro; presidente afirma que 

epidemia está no 'finalzinho'

• Maia cria grupo sobre 5G e põe líder do 

PCdoB como coordenadora

• Fachin obriga Bolsonaro a seguir lista 

tríplice para nomeação de reitores

• PSL deve desistir de candidatura para 

apoiar Aguinaldo a presidente da Câmara

• MEC autoriza ensino remoto enquanto 

durar pandemia de Covid-19

• Câmara aprova texto-base do projeto de 

regulamentação do Fundeb

• Senado aprova nova lei de licitações e 

texto vai à sanção

• Receita detalha como vai monitorar 

maiores contribuintes do país

• Nova presidência do TCU assumiu hoje

• Marcas mais valiosas do Brasil são 

avaliadas em R$ 135 bi

• Fundação Gates doa mais US$ 250 

milhões para combate à pandemia

• Marilan anuncia compra Casa Suíça 

• Facebook libera dados de pequenos 

negócios para ajudar retomada econômica

• Airbnb estreia na bolsa com alta de 125%

Acordo de Paris
Enfrentem a mudança climática como a 
Covid-19, diz negociador 

Menos barulho
Isolamento social diminui poluição sonora 
nos oceanos

Tempo
Agência tem capacidade para aprovar vacina 
rapidamente, diz pesquisadora da Fiocruz.

• Ministério da Saúde confirma 1º caso de 

reinfecção por Covid-19 no país

• Fiocruz explica critérios para confirmar 

reinfecção: intervalo de 90 dias e PCR

• Mortalidade por Covid-19 entre indígenas 

é 16% maior

• Pazuello: governo pretende vacinar toda 

população contra Covid em 2021

• Butantan inicia produção de CoronaVac, 

com capacidade para 1 mi de doses/dia

• Relator de MP da Covax recomenda que 

plano nacional inclua todas as vacinas

• Dados de vacinas de Pfizer/BioNTech e 

Moderna são 'muito robustos', diz EMA

• Para especialistas, restrição de vacina da 

Pfizer a alérgicos é preventiva

• O que se sabe sobre os efeitos colaterais

e a segurança das vacinas

• Moderna inicia testes da vacina contra 

covid-19 com adolescentes

• Agência da UE que aprova vacinas é alvo 

de ciberataque

• Cientistas japoneses afirmam que 

escudos faciais não protegem

• Estudo revela como Covid-19 interfere 

nos olhos

Mobilização
Governadores preparam pedido de 
aprovação emergencial de vacina da Pfizer.
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