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Relatos de internautas que contraíram 
Covid-19 elevam a sensação de ‘medo’
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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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22 de dezembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Guerra prolongada

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
informou que dia 8 de fevereiro começa a 

entregar ao Ministério da Saúde a vacina 

AstraZeneca/Oxford (leia). Antes, e com 
certa antecedência, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) certificara as 
boas práticas do laboratório Sinovac, que 

desenvolveu a vacina CoronaVac, a ser 

fabricada e distribuída no Brasil pelo 
Instituto Butantan (leia).

Ou seja, apesar de todo o bate-boca, das 

divergências, da disputa por protagonismo, 

parece que as coisas caminham bem no 
que interessa saber: quando a população 

brasileira começará efetivamente a ser 
imunizada contra o SARS-CoV-2. Pois os 

fatos estão mostrando que a vacinação é 

na prática o único meio disponível para 
tentar erradicar a Covid-19.

Digo "tentar" porque ninguém pode garantir 

que com a vacinação o vírus vai ser 

extirpado do nosso meio. É possível que 
mesmo na melhor hipótese ele permaneça 

residualmente, o que vai exigir um esforço 
permanente de cuidados, de rastreamento 

e de providências dele decorrentes. Será 

uma guerra prolongada.

Mas a vacina, isso é inegável, vai ser o 
melhor passaporte para a volta à 

normalidade.
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O governo de São Paulo determinou 
medidas de endurecimento da quarentena, 
com o aumento nas restrições de 
funcionamento de bens e serviços em todo 
estado durante o Natal e o réveillon. De 
acordo com o anúncio, apenas serviços 
essenciais poderão funcionar nos dias 25, 26 
e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro.

Natal
Concerto especial será transmitido dia 23

Memória
Como o isolamento pode nos afetar

• OMS convoca reunião sobre nova 

variante do coronavírus

• Cientistas descobrem nova linhagem 

com mutação do vírus no Rio

• Ministério negocia ampliar para 100 

milhões compra de doses da CoronaVac

• Vacina de Oxford começa a ser entregue 

em fevereiro, diz Fiocruz

• Anvisa certifica fábrica chinesa da 

Coronavac; agência monitora voos que 

chegam do Reino Unido

• Vacina pode ser ajustada, diz BioNTech

• Desinfecção térmica pode eliminar 

99,99% da Covid-19 em aviões

Déficit
Ministério da Economia reduz projeção de 

2020 para R$ 831,8 bi

Óleo e gás
Petrobras afirma que perfuração em Búzios 

encontrou petróleo de ótima qualidade

Privatização
Governo de SP faz primeiros movimentos 

para vender elétrica Emae

Imobiliário
Vendas de imóveis avançam 20% e 

lançamentos voltam a crescer

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,6%; dólar vai a R$ 5,16

• FGV: intenção de compras no Natal da 

pandemia é a menor em 14 anos

• Como o iFood quer acelerar a vacinação 

de entregadores

• InComm estreia no Brasil com cartões de 

presente, mirando de fraldas a molho 

• Varejo: Integração do online e offline será 

diferencial em 2021, diz analista

• Fauci considera provável que nova cepa 

de coronavírus já esteja nos EUA

• Antártida deixa de ser o único continente 

sem casos de Covid-19

• Itália: Exército ajudará a distribuir vacinas

• México receberá amanhã as primeiras 

doses da vacina da Pfizer contra covid

• Projeto francês pode proibir pessoas não 

vacinadas no transporte público

• Em SC, Bolsonaro reúne políticos, 

empresários e religiosos para jantar

• Prefeito Marcelo Crivella é preso no Rio 

suspeito de corrupção

• Ministro defende apuração independente 

sobre uso da Abin a favor de Flávio

• Líder do governo na Câmara defende 

PEC dos municípios

• Desenvolvimento Regional conclui 6,2 mil 

obras em 2020, diz ministro

• Criação de Fundos de Investimento do 

Setor Agropecuária é aprovada

• Apple quer iniciar produção de carro 

elétrico até 2024, dizem fontes

• Equinor anuncia Veronica Coelho como 

nova CEO no Brasil a partir de fevereiro

• Illy diversifica produtos e canais de venda 

no Brasil para enfrentar crise

• Caravana de Natal da Coca-Cola chega 

ao público em realidade aumentada

Noronha
Águas profundas também sofrem impactos 
da ação humana e precisam de proteção

Cerrado
Desmatamento volta a crescer em 2020

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Bússola Líderes

Alemanha
Agência faz apelo para 
que população reduza 
contatos no Natal.

Os 577 shoppings brasileiros estão à disposição 
para ajudar no plano de imunização contra a 

covid-19, segundo José Isaac Peres, fundador e 
presidente da Multiplan, maior empresa do setor 

no país, em entrevista ao Bússola Líderes. 
“Nós estamos oferecendo ao governo os 

shopping centers como centros para vacinação, 
inclusive podendo armazenar material que 
demandem temperaturas negativas mais 

extremas. Queremos contribuir de maneira 
responsável para este momento”, afirmou o 

executivo, ressaltando que, com a adoção de 
protocolos sanitários rigorosos pelos 

empreendimentos desde o início, o shopping é o 
espaço com frequência pública mais seguro e 

higiênico. Assista à entrevista completa no 
Bússola Líderes. O bate-papo está publicado 
no YouTube da Bússola e no portal da Exame.

Vaticano
Natal e Ano Novo 
papais ocorrerão em 
locais fechados.

EUA
Las Vegas aposta em 
Papai Noel drive-thru para 
manter distanciamento.

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/fiocruz-comeca-a-entregar-vacina-ao-ministerio-da-saude-em-8-de-fevereiro.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/anvisa-certifica-farmaceutica-chinesa-que-desenvolveu-coronavac
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/12/22/estado-de-sp-so-tera-servicos-essenciais-durante-natal-e-ano-novo
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/22/governo-de-sp-endurece-quarentena-durante-festas-de-final-de-ano-para-conter-avanco-da-covid-19-no-estado.ghtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estado-de-sp-ficara-na-fase-vermelha-no-natal-e-ano-novo,70003560340
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN28W1YL-OBRDN
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/12/estado-de-sp-passara-natal-e-ano-novo-na-fase-vermelha-contra-covid-so-com-servicos-essenciais.shtml
http://theatromunicipal.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/programa_PORTASABERTAS-ONLINE.pdf
https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-55174033
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28W1B1-OBRWD
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/cientistas-descobrem-nova-linhagem-com-mutacao-do-virus-da-covid-19-no-rio-24808357
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN28W25E-OBRDN
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/12/22/vacina-contra-a-covid-19-comeca-a-ser-entregue-em-fevereiro-ao-ministerio-da-saude-diz-fiocruz.ghtml
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/12/anvisa-concede-certificado-de-boas-praticas-fabrica-da-vacina-coronavac.html
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN28W17L-OBRDN
https://br.sputniknews.com/europa/2020122216663201-vacina-pode-ser-ajustada-para-combater-nova-cepa-do-novo-coronavirus-diz-ceo-da-biontech/
https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020122216660182-desinfeccao-termica-pode-eliminar-9999-da-covid-19-em-avioes-aponta-estudo-boeing/
https://www.poder360.com.br/economia/ministerio-da-economia-reduz-projecao-de-deficit-em-2020-para-r-8318-bi/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28W1C3-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28W1N4-OBRBS
https://exame.com/invest/vendas-de-imoveis-avancam-20-e-lancamentos-voltam-a-crescer/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28W2JG-OBRBS
https://valorinveste.globo.com/objetivo/gastar-bem/noticia/2020/12/22/intencao-de-compras-no-natal-da-pandemia-e-a-menor-em-14-anos-diz-fgv.ghtml
https://exame.com/negocios/como-o-ifood-quer-acelerar-a-vacinacao-de-entregadores/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28W265-OBRBS
https://exame.com/geral/varejo-integracao-online-offline-diferencial-2021-diz-especialista/
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/fauci-considera-provavel-que-nova-cepa-de-coronavirus-ja-esteja-nos-eua/50000237-4425800
https://www.dw.com/pt-br/ant%C3%A1rtida-deixa-de-ser-o-%C3%BAnico-continente-sem-casos-de-covid-19/a-56034739
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/italia/noticias/2020/12/22/exercito-ajudara-a-distribuir-vacinas-da-pfizer-na-italia_774de9ce-a5a0-414b-bec2-7455ea7c9d80.html
https://www.efe.com/efe/america/portada/mexico-recibira-manana-las-primeras-dosis-de-la-vacuna-pfizer-contra-covid/20000064-4425725
https://www.france24.com/en/europe/20201222-covid-19-french-bill-could-ban-unvaccinated-from-public-transport
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,de-ferias-em-sc-bolsonaro-reune-politicos-empresarios-e-religiosos-para-jantar,70003560677
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/22/prefeito-marcelo-crivella-e-preso-em-operacao-da-policia-e-do-mp-rj.ghtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/mendonca-defende-apuracao-independente-sobre-uso-da-abin-a-favor-de-flavio/
https://www.poder360.com.br/congresso/lider-do-governo-na-camara-defende-pec-dos-municipios/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/ministerio-do-desenvolvimento-regional-concluiu-62-mil-obras-em-2020
http://politica/noticia/2020/12/22/projeto-de-lei-que-cria-os-fundos-de-investimento-do-setor-agropecuria-aprovado-pela-cmara.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/apple-quer-iniciar-producao-de-carro-eletrico-ate-2024-dizem-fontes.shtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28W27N-OBRBS
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/economia/noticias/2020/12/22/illy-diversifica-produtos-e-canais-de-venda-no-brasil-para-enfrentar-crise_1fd03b34-f04e-4119-a2fe-d96c717846ac.html
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/22/caravana-de-natal-da-coca-cola-chega-ao-publico-em-realidade-aumentada/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/fernando-de-noronha-pesquisadores-fazem-expedicao-em-aguas-profundas
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-no-cerrado-volta-a-crescer-em-2020/a-56016083
https://www.dw.com/pt-br/ag%C3%AAncia-alem%C3%A3-faz-apelo-para-que-popula%C3%A7%C3%A3o-reduza-contatos-no-natal/a-56022793
https://www.youtube.com/watch?v=WjV0tMNsCpk&feature=youtu.be
https://exame.com/bussola/multiplan-oferecemos-ao-governo-os-shoppings-como-locais-de-vacinacao/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28W1M7-OBRWD
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/vaticano/noticias/2020/12/22/bencao-de-natal-do-papa-francisco-nao-tera-publico_fc738992-ec50-4774-b544-984a11911523.html
https://www.france24.com/en/video/20201222-las-vegas-gambles-on-drive-thru-santas-for-a-socially-distant-christmas

