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Redes sociais

Sensações nas redes

Medo segue em alta com o crescimento dos 
casos. Maioria é receosa quanto à vacinação.

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

medo

44%

indignação

8%

tristeza

15%

alegria

11%

Principais assuntos

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 federal entregou hoje o plano nacional de 
imunização contra a Covid-19 ao Supremo Tribunal 
Federal (veja a íntegra). O documento prevê a 
disponibilização de 108,3 milhões de doses para 51 
milhões de pessoas de grupos prioritários, divididos em 
4 fases. O documento, porém, não prevê data para início 
da vacinação. O governador João Doria disse que 
começará a imunização em São Paulo em janeiro, 
mesmo se o governo também comprar a vacina.

Contato físico
Por que o ser humano precisa?

Tecnologia
Um aplicativo para ajudar pessoas e 
ganhar recompensas

• Cresce número de brasileiros que não 

pretendem tomar vacina; maioria 

descarta imunizante da China

• Pesquisadores da Coppe/UFRJ criam 

remédios para combater Covid-19

• AstraZeneca compra farmacêutica 

Alexion por US$ 39 bi

• Plataforma virtual oferece consultas de 

graça a pacientes da Covid-19

• Por que as crianças são menos afetadas 

pelo coronavírus

• Aparelhos com alarmes garantem 

distanciamento social

Sonegação
Brasil perde R$ 417 bi por ano

Crédito
Caixa planeja disponibilizar opções a 30 

milhões de brasileiros até 2022

Fintechs
Carteiras de crédito devem chegar a R$ 

300 bi em 10 anos

Conjuntura
Prefeituras prorrogam programas de 

renda e incentivo a empresas

Indústria
CNI divulga estudo com propostas para 

estimular inovação

IPOs
Onda global começa a lembrar bolha da 

internet em 1999

Perspectivas
Wall Street vê salto de PIB global em 

2021, após início difícil

Trabalho
Em meio à pandemia, cai admissão de 

pessoas com mais de 50 anos

Inovação
Profissionais (re)inventam soluções

• Brasil terá Natal com menos importados 

em mais de uma década

• Carne de laboratório está mais próxima 

de supermercados

• Grandes empresas discutem o futuro do 

varejo no pós-pandemia

• Sem Papai Noel, shoppings apostam em 

videochamadas

• EUA registram mais de 3.000 mortes por 

Covid-19 pela segunda vez na semana

• Alemanha avalia novo lockdown em meio 

a aumento de casos

• Europa tenta evitar que Natal seja um 

'festival' para o vírus

• Vaticano prepara plano de vacinação

• Itália: maior número de mortes na Europa

• Peru suspende testes com vacina da 

chinesa Sinopharm

• Capital do Chile inicia quarentena aos fins 

de semana

• Japão e Coreia do Sul têm novo recorde 

de casos em 24 horas

• Taiwan: multa de quase 3 mil euros por 

violar quarentena durante 8 segundos

• Bolsonaro: população deve evitar 

pânico por pandemia; para presidente, 

liberdade vale mais que a vida

• Bolsonaro poderia ter feito pacto de 

governabilidade, diz José Múcio

• Desconfiança com governo brasileiro 

trava acordo com Mercosul, diz 

embaixador da UE

•MPF recorre e pede afastamento de 

Ricardo Salles

• PGR vai apurar se Abin fez relatórios 

para defesa de Flávio Bolsonaro

• Apple pede a líderes metas climáticas 

mais fortes

• Google e Apple vão banir aplicativos que 

usam tecnologia para rastrear e vender 

sua localização

• Nokia lidera pesquisas do 6G na Europa

• ESPN assume atividades do Fox Sports

• Ex-CEO da AmEx pede mudanças em 

empresas por diversidade

E no Brasil...
Segudo Anvisa, não há pedido de 
uso emergencial da vacina no país.

Pfizer avança
EUA se tornaram o quinto país a aprovar o 
imunizante. Na América Latina, México foi o primeiro.

Quer saber quais 
as tendências da 
comunicação e 
transformação 

digital para 2021?

Baixe agora este e-book.

O mercado de comunicação está 

passando por uma transição muito 

importante que nos permite inovar e 
transformar tudo o que já foi feito até 

agora. E para falar sobre as mudanças 
desse futuro tão próximo, convidamos 15 

especialistas em transformação digital, 

inovação, marketing e comunicação no 
país para compartilharem suas ideias.

Faça o download do e-book completo e 

reprograme sua mente para o futuro.

Acordo de Paris 1
ONU pede que países decretem 'estado 

de emergência climática'

Acordo de Paris 2
Brasil se afasta cada vez mais de metas

Matriz energética
Bancos e fundos continuam investindo 

em energias fósseis

Novo tempo
Reino Unido vai parar de financiar 

projetos de petróleo, gás e carvão

CO2
China anuncia projeto de 

descarbonização até 2060

Em defesa do ambiente
Papa pede 'mudança de rumo'
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