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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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Em debate no Senado, o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, deu detalhes sobre o 
cronograma de distribuição e aplicação de vacina 
contra a Covid-19. Ele afirmou que a pasta está em 
vias de concluir o anexo do plano de vacinação e 
adiantou que deficientes físicos e cuidadores de 
idosos serão incluídos nos grupos prioritários. 
Pazuello estima que haverá 24,5 milhões doses de 
vacinas disponíveis para a população em janeiro.

Pedaladas
Saiba escolher a bicicleta perfeita para se 
exercitar ou se locomover

Infantil
Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta 
sucessos do Mundo Bita em concerto

Conjuntura
Restrições à mobilidade podem impactar 

crescimento, diz Campos Neto

Inflação
Piora fiscal pode elevar índice a 6,4% em 

2021, diz BC

Indústria
Atividade volta a crescer em novembro, 

mas em ritmo menor que outubro

Comércio 
CNC: 2020 termina com confiança de 

empresários do setor em queda

Energia
Neoenergia, Cteep, Energisa e Mez levam 

projetos em leilão de transmissão

Crédito
BC revisa expansão para 15,6% em 2020 e 

7,8% em 2021

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,31%; dólar vai a R$ 5,07

• Um terço das vendas de fim de ano no 

país será pela internet, estimam varejistas

• Mercado Livre tem mais de 70 veículos 

elétricos para Brasil e América Latina

• Consumidor paga até 76% em impostos 

nos presentes de Natal mais procurados

• Consumidor muda hábitos alimentares 

e aquece mercado plant based no Brasil

• C&A oferece retirada expressa para 

cliente fazer compra de última hora

• Divino Fogão planeja chegar a 600 

unidades de dark kitchens em 2021

• Papa: invistam dinheiro de armas no 

combate à Covid-19 e garantam vacina 

para todos

• UE encomendará mais vacinas da Pfizer 

depois de rejeitar oferta inicial

• Vacinações contra Covid-19 na UE 

começarão em 27 de dezembro

• Putin diz que tomará vacina russa e faz 

apelo por imunização em massa

• Netanyahu será o 1º israelense a tomar 

vacina contra a Covid-19

• Arábia Saudita começa vacinação com 

imunizante da Pfizer contra Covid-19

• Itália considera limites mais rígidos 

durante as férias

• Uruguai fechará fronteiras durante festas 

de fim de ano

• Rei da Suécia diz 'nós falhamos' diante 

de Covid-19 enquanto mortes aumentam

• Tóquio avalia que pressão da doença em 

hospitais é grave e adota alerta máximo

• EUA batem recordes de mortes e 

contágios por covid em 24 horas

• Testes de Covid-19 na Venezuela

estão limitados por falta de combustível

• Macron testa positivo para Covid-19 e 

força isolamento de outros líderes

• Bolsonaro diz que Alcolumbre poderá 

escolher o ministério que quiser em 2021

• Lewandowski dá aval para estados e 

municípios adquirirem vacinas sem 

autorização da Anvisa

• Novo ministro do Turismo espera que 

governantes não decretem lockdown

• Câmara aprova MP que altera regras do 

setor elétrico

• Congresso aprova crédito para governo 

pagar dívidas internacionais

• Governo assina MPs que permitem 

negociação de dívidas com fundos 

constitucionais e de investimento

• Eleições na Câmara: esquerda busca se 

unir para apoiar candidato de oposição

• Bolsonaro fará primeira indicação ao STJ

• Mercedes-Benz desiste de fazer carros no 

Brasil, de novo

• JBS doa 21 máquinas de testes PCR para 

o Ministério da Saúde

• BNDES vai financiar R$ 3 bi para 

exportação de aviões pela Embraer

• Gympass fecha parceria com fintech para 

dar crédito a academias parceiras

• Twitter divulga campanhas de destaque na 

plataforma em 2020

• Grupo Ferrero adquire marca de barras de 

cereais Eat Natural

Sentença pioneira
Poluição influenciou em morte

Emissão zero
Tecnologias verdes estão em alta

• Fiocruz desenvolve vacina própria contra 

a Covid-19

• São Paulo confirma primeiro caso de 

reinfecção por Covid-19; estado receberá 

mais 2 milhões de doses de CoronaVac

• Casos de Covid aumentam 70% no país 

e Fiocruz prevê colapso na saúde

• 25% da população mundial não terá 

acesso à vacina até 2022

• Gerenciar cadeia de suprimentos é um 

dos desafios na distribuição de vacina

• Oxford diz que vacina tem boa reação 

imunológica com regime de duas doses

• Vacina da Moderna é submetida a 

análise de especialistas nos EUA

• Farmacêuticas deveriam reduzir preço de 

vacina para a África, diz entidade

• Alergia: o que se sabe sobre os 4 casos 

de reação ao imunizante contra Covid-19

• Comissão de cientistas vai a Wuhan 

tentar desvendar origens do coronavírus

• Como as big techs colaboram com a 

distribuição das vacinas

Verba
Bolsonaro destina R$ 20 
bi para imunização.

Obrigatoriedade
Por dez votos a um, STF autoriza medidas restritivas para quem 
não se vacinar. Decisão não significa vacinação 'forçada'.
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