
óbitos 

no mundo

novos casos 

(em 24h)

casos 

no mundo

casos (total)

recuperados 

Dados da OMS

Europa aprova 

mais uma vacina

415 Mi
perfis potencialmente

impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 

API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Redes sociais

Sensações nas redes

Receio da ineficácia das vacinas e alta nos 
contágios 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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Acesse o dashboard interativo

Uma data 

(realmente) histórica

Todo fenômeno histórico precisa, quando 
estudado, receber uma data fundadora, 

com um acontecimento determinado. É 

apenas uma convenção, mas útil para 
estudar a explicar o andamento da história 

em termos mais didáticos.

Foi assim com o século 20, dito o século 

curto, pois teria começado na Primeira 
Guerra Mundial e terminado no colapso da 

União Soviética. E a metodologia vale 
sempre, com a vantagem de conferir ao 

analista e estudioso o poder de ajeitar o 

calendário para fundamentar uma tese.

Hoje é um dia assim, ficará disponível para 
os historiadores quando precisarem explicar 

os acontecimentos que contribuíram para a 

disfuncionalidade da democracia nos 
Estados Unidos. Pois nunca antes ali os 

derrotados recusaram reconhecer a vitória 
do adversário depois de abertas as urnas.

Outros poderão argumentar que não, que a 
confusão toda começou quando os 

democratas tiraram do baralho a carta da 
'conspiração russa que elegeu Trump', e 

que levou ao impeachment dele. Bem, fica 

a critério de cada um, e cada um tem o 
direito de ter suas preferências.
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A Comissão Europeia aprovou hoje o uso da 
vacina desenvolvida pela empresa norte-
americana Moderna contra a covid-19. Antes 
disso, a Agência Europeia de Medicamentos
já havia autorizado o uso emergencial do 
imunizante. O bloco de países terá, então, 
160 milhões de doses para aplicar na 
população.

Ácido
Conheça os tratamentos para a pele

Dia da Gratidão
Você tem motivos para agradecer?

Bolsa Família
Governo prepara reestruturação do 

programa para ampliar benefícios

Serviços
Expansão do setor acelera em dezembro 

e confiança melhora

Endividamento
Número de brasileiros com dívidas 

cresce no fim de 2020

Renda
Rendimentos de todos os trabalhadores 

caíram em novembro, aponta Ipea

Empresas
Em 2020, as startups brasileiras captaram 

R$ 18,1 bilhões

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,04%; dólar vai a R$ 5,30

• B2W planeja terminar 2021 com 

300 armários inteligentes pelo país

• Comércio eletrônico deve seguir em alta 

este ano, aponta pesquisa

• Rede americana de departamentos Macy’s

deve fechar 45 lojas em 2021

• China minimiza preocupação da OMS 

sobre atraso na viagem de equipe

• Merkel: 'Limitem os contatos sociais ao 

mínimo necessário'

• Japão tem recorde de casos e estado 

de emergência se aproxima

• Premiê diz que fim de lockdown na 

Inglaterra ocorrerá lentamente

• Vacinação lenta provoca tensões 

entre países da União Europeia

• Holanda começa a vacinar população

• França muda tática para acelerar 

imunização

• Itália alerta para risco de máfias se 

apropriarem de vacinas

• Crescem críticas na Índia sobre 

aprovação abrupta de vacina local

• Argentina perde 400 vacinas devido à 

falha no sistema de refrigeração

• Insuflada por Trump, multidão invade 

Congresso e paralisa ratificação de Biden

• Reunião ministerial com presidente 

discute plano de vacinação

• Imprensa é o maior problema do Brasil, 

diz Bolsonaro a apoiadores

• Maia admite que avalia votação remota 

para Mesa Diretora

• Baleia lança candidatura na Câmara e fala 

em prorrogar auxílio 

• Senado: Pacheco abre mão do governo 

de MG em 2022 por apoio do PSD

• Bolsonaro pode indicar 8 diretores para 

agências reguladoras em 2021

• Gol vê alta de 33% na demanda 

doméstica em dezembro ante novembro, 

mas queda de 28,5% na base anual

• Amazon desenvolve radar a partir da 

Alexa para detectar apneia do sono

Energia
10 caminhos para a expansão de renováveis 

Finanças sustentáveis
Pai presenteia filho recém-nascido com 
créditos de carbono

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Brasil
Camex zera imposto de importação de agulhas e 
seringas. Fabricantes do país vão fornecer 
30 milhões de unidades para programa de vacinação.

Previdência de servidores 
pode financiar 

investimento no país

A Bússola & Cia desta semana traz a 
informação de que a previdência complementar 

de servidores poderá financiar projetos de 
infraestrutura no Brasil. Em cerca de dez anos, 

os funcionários públicos de estados e 
municípios podem gerar uma poupança 

estimada em cerca de R$ 6,5 bilhões anuais em 
contribuição previdenciária complementar. 
Confira essa e outras notas exclusivas na 
coluna Bússola & Cia no portal da Exame!

• OMS: 15 países no mundo ainda não 

registraram casos de covid-19

• Anvisa divulga nota técnica sobre 

pós-vacinação em clínicas privadas

• Comitê vai monitorar impactos da 

covid-19 sobre índios de Manaus

• Procon-SP alerta sobre anúncios falsos

de vacina contra coronavírus

• Mulheres têm maior probabilidade de 

serem afetadas por covid-19 prolongada

• Perda de olfato ocorre em cerca de 86% 

dos casos leves da doença

São Paulo
Doria apresenta plano de 
vacinação a prefeitos e mantém 
início em 25 de janeiro.
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