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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 aliança Covax disse que obteve acesso a 
cerca de 2 bilhões de doses de vacinas, 
quase dobrando seu suprimento. Deste total, 
1,3 bilhão de doses de vacinas aprovadas 
serão entregues para 92 economias
elegíveis de baixa e média renda. A 
expectativa é que as primeiras entregas 
ocorram no primeiro trimestre de 2021.

Natal
Caetano Veloso faz live especial

Finanças
Dicas para se planejar para 2021

• MPF questiona Fiocruz sobre processo 

de produção da vacina da AstraZeneca

• Governo brasileiro passa a exigir teste 

negativo para entrada no país

• Butantan recebe nova remessa de 2 

milhões de doses da CoronaVac

• Rio terá centros de reabilitação para 

quem contraiu a Covid-19

• J&J recruta 45 mil para teste de estágio 

avançado de vacina contra Covid-19

• Como os países estão usando militares

para planejar vacinação

• Estudo de Cingapura mostra que bebês 

de mães com Covid-19 têm anticorpos

• Reação autoimune poderia ser causa do 

progresso de formas graves da Covid-19

• Covid-19 é quase três vezes mais letal 

que a gripe

• ANS recebeu quase 15 mil queixas 

relacionadas à Covid-19 desde março

• Pandemia fez com que cientistas se 

tornassem influenciadores nas redes

Privatizações
Guedes cita Eletrobras e Correios como 

opções 'óbvias'

Crédito
Empréstimo do BID apoia micro, 

pequenas e médias empresas no Brasil

Meios de pagamento
Alternativas digitais e uso de papel-moeda 

crescem na pandemia, diz estudo

Desoneração da folha
Governo questiona no STF prorrogação 

da desoneração da folha 

Comércio exterior
Brasil busca países para a celebração de 

acordos, diz secretário

Internacional
Estímulos de BCs e governos equivalem a 

25% do PIB mundial em 2020

Pecuária
Exportações de carne do Brasil devem 

crescer 8,8%

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,34%; dólar vai a R$ 5,08

• Celulares podem subir de preço por 

escassez global de chips

• Natal da Americanas tem compra por 

WhatsApp entrega em até 3 horas

• Pesquisa diz que consumidores devem 

continuar comprando online em 2021

• Trump se antecipa à FDA e diz que 

vacina da Moderna foi aprovada; vice dos 

EUA recebe vacina

• UE compra mais 80 milhões de doses da 

vacina da Moderna

• Pfizer pede aprovação de vacina contra 

Covid-19 no Japão

• Rússia já iniciou procedimento para 

registro de vacina na UE

• China vacinará 50 milhões de pessoas 

antes do Ano Novo Lunar

• Itália receberá primeiro lote de vacinas 

em 26/12

• Johnson diz que espera evitar outro 

lockdown na Inglaterra após o Natal

• Suécia orienta uso de máscaras no 

transporte público pela primeira vez

• México suspende atividades não 

essenciais na capital para conter doença

• Coréia do Sul usa patrulhas, robôs e UTIs 

improvisadas para impedir vírus

• Bolsonaro critica STF e diz que Brasil 

pode não ter vacina para todos

• Maia diz que Bolsonaro mentiu e que 

culpa por não ter 13º do Bolsa Família 

em 2020 é do governo

• Guedes: 'Sou obrigado a recomendar 

que não pode ser dado o 13º do Bolsa 

Família'

• Supremo 'reagiu às adversidades' em 

2020, diz Fux na última sessão do ano

• Cármen Lúcia manda PGR investigar se 

Abin ajudou defesa de Flávio Bolsonaro

• Partidos de oposição anunciam apoio ao 

bloco de Maia para eleição na Câmara

• Moro pede ao STF novo depoimento de 

Alexandre Ramagem, diretor da Abin

• Maioria do STF vota para suspender 

política de Bolsonaro que incentiva 

separação de alunos com deficiência

• Depois de assediar deputada, Fernando 

Cury pode ser expulso do Cidadania

• Investidores da Amazon pressionam por 

auditoria sobre racismo

• Heineken vai investir R$1,8 bi em 

cervejaria em MG

• Ser Educacional anuncia aquisição da 

startup Beduka

• Odebrecht muda de nome e passa a se 

chamar Novonor

• Grupo Soma: Rachel Maia, ex-CEO da 

Lacoste, é nomeada conselheira

• Qualicorp cria diretoria de compliance, 

riscos e auditoria

• CVC Brasil descontinuará operações da 

Almundo no México e na Colômbia

• Fini encerra o ano com 17 novas franquias 

e delivery implementado na pandemia

• Azul inclui Pix nas opções de pagamento

• Warburg Pincus zera participação na Petz

Energia renovável
Crescimento depende de economia circular 
para baterias

Plástico no mar
Brasil lança 325 mil toneladas por ano

Brasil
Câmara aprova texto-base de MP para 
compra da vacina pelo acordo Covax Facility.

ONU
Vacina deve ser do povo, 
diz secretário-geral.
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