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Redes sociais

Sensações nas redes

Conversas sobre nova vacina impulsionam 
postagens. ‘Medo’ prevalece.
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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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O surgimento de uma mutação do 
coronavírus em circulação no Reino Unido
fez com que o país decretasse bloqueios
mais rígidos antes das festas de fim de ano. 
O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou 
que o relaxamento das regras planejado foi 
descartado em Londres e parte do sudeste 
da Inglaterra e reduzido apenas para o dia 
de Natal no resto do país. A mudança irá 
valer de amanhã até 30 de dezembro

Fadiga virtual
Olhos ressecados, cansaço físico e mental, 
e irritabilidade podem ser sintomas

Durma bem
Ter um sono de qualidade é principal pilar 
da saúde mental, aponta estudo

• OMS recomenda ficar em casa no Natal 

e evitar reuniões familiares

• Datafolha: 74% dos brasileiros não 

terão Natal e Ano Novo fora de casa

• Festas de réveillon são canceladas 

devido à pandemia de covid-19

• SP prevê bloqueio sanitário na Baixada 

Santista para evitar bate-volta

• Compras de Natal geram aglomerações 

no comércio do Rio e de SP

• Covid-19 aumentará miséria em países 

mais pobres, alerta ONU

• 90% das pessoas mantêm anticorpos 6 

meses depois de contrair doença

• Oxímetro têm 3 vezes mais resultados 

imprecisos em pessoas negras

• Pandemia causa mais prejuízos à saúde 

mental de mulheres do que de homens

• Anel inteligente pode ajudar a 'prever' 

sintomas de Covid-19

• Mobilização por abertura de escolas 

cresce, mas alta do contágio assusta

Guedes
Ministro da Economia cancela férias em 

meio a atrito sobre 13º do Bolsa Família

Varejo
Auxílio e comércio online garantem a 

virada do Natal

Automóveis
Venda direta de carros cai e varejo cresce 

no mercado nacional

Educação
Faculdades privadas tentam ampliar 

diversidade nos cursos de economia

• Varejo reclama da falta de cerveja a 

eletrodoméstico

• Rappi perde usuários ativos em 2020 e 

pós-pandemia desafia plataformas

• Natal silencioso em Manhattan aumenta 

angústia para varejo

• EUA autorizam vacina da Moderna, a 

segunda no país; Pentágono inicia 

operação logística para distribuição

• Suíça é o 1º país a aprovar registro 

definitivo da vacina da Pfizer

• Benjamin Netanyahu recebe vacina 

contra a Covid-19 em Israel

• China diz que já vacinou 1 milhão e que 

não verificou reação grave

• Ventilador pulmonar explode em hospital 

e mata nove na Turquia

• Índia passa dos 10 milhões de casos 

• Itália impõe lockdown durante Natal e 

Ano Novo; fiéis terão que mostrar 

certificação em missas

• San Marino cancela festas de réveillon 

para conter coronavírus

• Espanha: aumento das infecções força a 

mais restrições no Natal

• Uruguai fechará fronteiras do país a partir 

da próxima segunda-feira

• Chile se preocupa com o aumento de 

22% nos casos em uma semana

• Nicarágua: observatório Independente 

relata aumento de 89% nos casos 

• Para autoridade francesa, pessoas que 

tiveram Covid-19 com sintomas poderão 

não se vacinar

• Bolsonaro afirma que pandemia 

'realmente está chegando ao fim' e que 

pressa por vacina 'não se justifica'

• Mortes por chuvas em SC chegam a 15; 

Bolsonaro sobrevoa região

• 'Câmara deve ser livre, independente e 

autônoma', defende Maia

• Barroso nega homologar plano de 

combate à Covid-19 entre indígenas

• PGR recorre de liminar que concedeu 

progressão de pena a grupo de risco

• Fábio Faria repete que governo tem de 

vencer eleição na Câmara

• Deputadas relatam episódios de assédio 

após caso na Assembleia de SP

• Isa Penna diz que não aceita pedido de 

desculpa até que Cury reconheça assédio

• Belo Horizonte prorroga estado de 

calamidade por 180 dias

• Segundo turno das eleições em Macapá

será neste domingo

• MP-AL recorre da decisão que inocentou 

Lira na acusação de 'rachadinha'

• Lula viaja a Cuba para participar de 

documentário de Oliver Stone

• Diversidade racial na publicidade vive 

estagnação, indica pesquisa

• Dimep leva o relógio de ponto para o 

home office, com geolocalização e 

reconhecimento facial

• Citi planeja oferecer sabático de 12 

semanas e férias extras

• Volks vinculará bônus de executivos às 

metas ESG

• Brumadinho suspende alvará da Vale

após morte de operário

• Grupo Ultra quer vender Extrafarma para 

focar em óleo e gás

• Dasa anuncia compra do Hemat, sua 

terceira aquisição em apenas 15 dias

• Startup brasileira de medicamentos à 

base de cannabis fará estreia comercial

EUA
Biden chama a mudança climática de 
'ameaça existencial do nosso tempo'

Gestão de resíduos
Contratar serviço público sem concessão 
agora é crime

Imunização
Vacinas devem funcionar contra 
nova variante da Covid-19, diz 
consultor científico.

Rapidez
Pesquisas apontam que a variante do vírus pode ser até 70% mais transmissível.
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