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Sensações nas redes

Aglomerações, aumento de casos e mortes no 
Brasil elevam a sensação de ‘medo’
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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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A enfermeira Sandra Lindsay, que tratou 
alguns dos pacientes de Covid-19 mais 
graves durante meses, foi a primeira 
americana a receber a vacina da Pfizer/ 
BioNTech. "A cura está chegando", ela disse. 
Os EUA esperam imunizar 100 milhões de 
pessoas até o fim de março.

Entrevistas de emprego
Conversas por vídeo vieram para ficar

Mapa interativo
Locais para cuidar da saúde mental

Conjuntura
Agenda econômica tem que andar junto 

com o social e o ambiental, diz Montezano

Orçamento
Sobra de 2020 libera folga de até R$ 55 

bilhões em 2021

Leilões
Governo quer atrair R$ 137 bilhões com 

concessões em 2021

Energia
Brasil prevê foco em eólica, solar e gás, 

mas Covid-19 pode afetar investimentos

Agropecuária
Valor da produção do Brasil deve superar 

R$1 trilhão em 2021 pela 1ª vez

Petróleo
Opep volta a reduzir estimativa para 

demanda pelo produto em 2021

Aviação
Mercado doméstico se normaliza no 1º 

semestre de 2021, diz Abear

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,32%; dólar vai a R$ 5,12

• Dona da Centauro compra rede de canais 

digitais NWB por R$ 60 mi

• Locaweb compra plataforma de logística 

Melhor Envio

• 'Todas as lojas virtuais se transformarão 

em marketplaces', afirma diretor da Linx

• Com aumento de infecções, Londres

deve ter nível mais alto de restrições

• 'Não podemos evitar medidas drásticas', 

diz presidente alemão

• França: toque de recolher às 20h 

começará amanhã

• México pede que população fique em 

casa nos próximos 10 dias

• Coreia do Sul abre dezenas de locais de 

teste e ordena que escolas fechem

• Peru suspende teste com vacina da 

Sinopharm

• Israel aprova realização de 2ª fase de 

testes de vacina contra Covid-19

• Bahrein aprova vacina contra coronavírus 

da Sinopharm

• Singapura aprova vacina da Pfizer e 

espera receber doses neste mês

• UE avalia doar 5% de suas vacinas 

contra Covid-19 para países pobres

• Hospital indiano avisa de fungo mortal em 

pacientes recuperados da Covid-19

• Bolsonaro recebeu deputado francês 

contrário a acordo UE-Mercosul

• Discussão sobre data para início da 

vacinação é precipitada, segundo Mourão

• Renan e Maia defendem cancelar recesso 

parlamentar de janeiro

• Fachin suspende alíquota zero para 

importação de armas

• Projeto no Senado propõe prorrogação do 

auxílio emergencial até março de 2021

• Câmara aprova Lei Kandir e destina R$ 

62 bilhões para Estados até 2037

• Ministro do STJ afasta desembargadores, 

juiz, promotora e secretário da BA

• Oi vende rede móvel para Tim, Vivo e 

Claro por R$ 16,5 bi

• Serviços do Google têm interrupção global

• Deloitte: 44% das empresas querem 

aumentar quadro de funcionários em 2021

• Enel inicia obra de usinas eólicas e solares 

no Brasil e prevê investir R$5,6 bi

• Ser Educacional compra Unesc

Liderança verde
Amazon supera Google como nº 1 em 
energias renováveis

Lixo
Cai número de municípios que enviam 
resíduos a lixões, diz associação

ESG: Varejo mais 
social e sustentável

Na próxima quarta-feira (16), ao meio-
dia, a Bússola promove um webinar 

para debater os impactos das práticas 
ESG nos negócios, especialmente no 

varejo. A live reunirá lideranças do 
mercado e especialistas para discutir a 
importância dos princípios ambientais, 

sociais e de governança para as 
empresas, tanto na definição de 

estratégias quanto na avaliação de 
resultados. Participam Valesca

Magalhães, gerente de Sustentabilidade 
da Riachuelo; Renata Faber, analista 
ESG da Exame Research; e Heiko

Spitzeck, professor e gerente do Núcleo 
de Sustentabilidade da Fundação Dom 

Cabral. Participe! Inscreva-se e 
acompanhe aqui.

Mais doses
Pfizer negocia com EUA 
fornecimento de mais 100 
milhões de doses de vacina.

• Casos diários de Covid-19 no Brasil se 

aproximam do pico de julho

• Mais de mil casos de nova variante do 

vírus foram identificados na Inglaterra

• Após novo adiamento de anúncio de 

eficácia da CoronaVac, Doria diz que 

registro será pedido dia 23

• Anvisa estabelece prazo de 10 dias para 

decisão sobre uso emergencial

• Clínicas privadas querem oferecer vacina 

contra covid-19 no início de 2021

• Sputnik V mostra 91,4% de eficácia na 

terceira fase dos ensaios clínicos

• CureVac inicia teste clínico de candidata 

a vacina contra Covid-19

• Teste britânico de vacina da AstraZeneca

retira subgrupo com crianças

• CEO da Pfizer diz que ainda não tomou a 

vacina de sua empresa contra Covid-19

• Cientistas revelam como recuperar olfato

após Covid-19

Prioridade
Funcionários da Casa 
Branca serão vacinados 
antes da população.

Mais um
Canadá aplica 1ª 
dose de vacina anti-

Covid no país.
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