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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 União Química informou que começará a 
produzir doses da vacina russa Sputnik V
dia 15 de janeiro, em Brasília. A empresa 
prevê a produção de até 8 milhões de 
doses por mês. No entanto, todas as doses 
da vacina russa produzidas no Brasil serão 
exportadas para países da América Latina
que já registraram o imunizante, como 
Argentina e Bolívia.

'Friluftsliv'
Conheça o hábito escandinavo que ganhou 
força durante a pandemia de covid-19

Sinais da idade
Nutricionista ensina como diminuir as rugas 
da menopausa com a alimentação

• Um ano após 1ª morte na China, origem

do vírus continua uma incógnita

• Vacina deve ter efeito na redução dos 

casos a partir de maio, diz Butantan

• Cidade do Rio de Janeiro recebe 

10 mil testes para covid-19

• Fiocruz: edital para combate à doença 

em favelas deve sair em fevereiro

• USP disponibiliza áudios e vídeos para 

combater fake news

• Fatores explicam por que crianças têm 

menor risco de covid-19

• Pesquisa: covid-19 pode gerar declínio 

cognitivo e demência a longo prazo

• Bebês enfrentam desafios ao viverem 

primeiros meses de vida em lockdown

• Saiba como o álcool pode afetar a 

eficácia das vacinas contra a covid-19

• Janeiro é mês de conscientização sobre 

a hanseníase

Emprego
Mercado de trabalho começa ano 

pressionado por fim de auxílio e incentivos

Turismo 
Setor vê risco de demissão em massa 

com fim de auxílio

Pecuária
Demanda chinesa e menor oferta de gado 

reduzem consumo per capita de carne

Endividamento
Banco do Brasil renegocia R$ 40 milhões 

em dívidas por WhatsApp

Jogo
Falta de regulamentação de aposta online 

dá lucro a jogo do bicho e estrangeiros

•Mercado Livre promove saldão de início 

de ano com descontos de até 70%

•Mercado de roupas e calçados retrai 

24%, acima da média global, diz 

consultoria

• Empresa cria saias e vestidos que 

favorecem distanciamento social

• Japão identifica nova variante do vírus 

em 4 pessoas que estiveram no Brasil

• Netanyahu recebe 2ª dose de vacina 

contra a covid-19

• Alemã CureVac fará testes de vacina 

contra coronavírus no Peru

• Reino Unido vacina 200 mil por dia contra 

a covid-19 e caminha para cumprir meta

• Sul da Itália paralisa vacinação por falta 

de doses

• Sérvia está prestes a concluir 1ª fase da 

imunização

• Palestina acusa Israel de ignorar sua 

responsabilidade de garantir vacinação 

no território ocupado

• Na Alemanha, alguns profissionais de 

saúde preferem esperar para se vacinar

• Pandemia assola a Europa, mas o pior

ainda está por vir, adverte Merkel

• Novas infecções por coronavírus caem 

mais de 70% em Madrid

• África atinge marca de três milhões de 

casos de coronavírus

•México registra de novo mais de 1.000 

mortes por coronavírus em 24h

• Canadá: pessoas protestam contra o 

toque de recolher em Quebec

• Cerca de 80% das pessoas no Japão 

defendem adiar ou cancelar Olimpíadas

• Como é fazer quarentena na Disney

• Bolsonaro faz passeio de moto em 

Brasília e cumprimenta apoiadores

• Presidente diz que edital para concurso 

da PF deve sair em janeiro

• Fux: STF estará vigilante para evitar que 

situação nos EUA ocorra no Brasil

• Pazuello vai a Manaus nesta segunda 

para discutir plano de vacinação no AM

• Baleia Rossi ameniza fala sobre 

impeachment que causou tensões com a 

oposição

• Após atritos com Maia, líder da bancada 

ruralista declara apoio a Baleia Rossi

• Conselho de ética do Cidadania

recomenda expulsão de deputado que 

assediou colega na Assembleia de SP

• Inep diz à Justiça Federal ter condições 

de manter Enem em janeiro

• Amazon e Apple retiram suporte ao 

Parler, seguindo movimento do Google

• A partir de fevereiro, dados do WhatsApp

vão ser compartilhados com o Facebook

• Totvs e Locaweb disputam empresa 

de marketing digital RD Station

•Mercado de tecnologia tem aumento de 

310% de vagas em 2020

• Apple e Hyundai devem fechar parceria 

para carros autônomos

• Startup aluga móveis de escritório para 

quem trabalha de casa

• GE não vai recuperar gastos com 

ex-CEO Jeff Immelt após escândalo

• CVM abre processo sobre movimentação

atípica em ações da Via Varejo

• Itaú reduz participação acionária na Petz 

para 4,5%

Mudanças climáticas
5 razões por que 2021 pode ser um ano 
crucial na luta contra a questão

Consumo sustentável
Evento online vai reunir produtores, 
consumidores, artesãos e empresas

Futuro
Arábia Saudita construirá cidade zero 
carbono na zona de negócios NEOM

Alternativa
Em busca de vacina, países emergentes
e pobres recorrem a China e Rússia.

Para o Brasil
Doria cobra 'senso de urgência' 
da Anvisa para aprovar Coronavac.
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