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Redes sociais

Sensações nas redes

Internautas relatam pequenas conquistas na 
pandemia e elevam a sensação de ‘alegria’
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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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óbitos (total)
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Acesse o dashboard interativo

Que comece o jogo

Como já foi dito aqui, uma vantagem da 
disputa política entre o governo federal e o 

paulista em torno da vacinação contra a 

covid-19 é a corrida ter entrado no estágio 
em que ambos querem mostrar serviço. 

Bom para a população que precisa ser 
vacinada. Afinal de contas, que os políticos 

briguem, mas o cidadão e a cidadã comuns 

querem mesmo é uma vacina segura e 
eficiente.

O ministro da Saúde informou que os 

estados receberão as vacinas três a quatro 

dias após a chegada delas ao país ou a 
liberação pela Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) (leia). Que este dia 
chegue o mais rápido possível. Há muita 

espuma no debate, mas ainda estamos em 

tempo, na comparação com outros países 
da dimensão do nosso.

E temos uma vantagem: uma máquina de 

vacinação construída e azeitada ao longo 

de décadas. Basta que a entropia política 
dê uma folga e as autoridades se 

concentrem na missão de fazer a coisa 
acontecer. Pois, ao fim e ao cabo, elas 

serão julgadas nas urnas de 2022 pelo que 

fizeram ou deixaram de fazer, e não tanto 
pelo que se disse delas.

Acabou o pré-jogo, agora a decisão é em 

campo.
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A Coronavac deve receber autorização da 
OMS para uso emergencial no começo de 
março. A avaliação pela entidade não afeta a 
autorização do uso dos imunizantes pela 
Anvisa. A recomendação da OMS é obrigatória 
apenas para compras feitas pela própria 
organização ou por meio de seus fundos.

Avião
Hábito de voar menos persistirá 

Bicicleta
Menos estresse e mais fôlego: ganhos de 
quem passou a pedalar na pandemia

Ford 1
Montadora anuncia fim da produção no 

Brasil e fechamento de três fábricas

Ford 2
Bahia busca investidores chineses para 

assumir unidade em Camaçari

Crédito
Bancos concedem R$ 3,4 trilhões durante 

pandemia, diz Febraban

Energia
Governo agenda leilões para 25 de junho

Cesta básica
Preço de produtos aumentou em todas as 

capitais em 2020

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,5%; dólar vai a R$ 5,50

• Vendas na semana do Natal têm o pior 

desempenho desde 2003

• Pesquisa aponta que 60% dos brasileiros 

vão cortar gastos em 2021

• Queima de estoque: importadoras vendem 

vinhos com descontos de até 49%

• Itália descobre novo 'paciente 1' da 

covid-19 em novembro de 2019

• Indonésia autoriza vacina contra 

covid-19 da chinesa Sinovac

• Seychelles inaugura campanha de 

vacinação contra a covid-19 na África

• EUA: Biden toma 2ª dose da vacina 

contra o coronavírus

• Flórida libera vacina para turistas; 

argentinos vão a Miami para se garantir

• Meio milhão de pessoas são isoladas na 

China para conter 2ª onda da covid-19

• Zimbábue proíbe funerais tradicionais 

após aumento de casos de coronavírus

• Micronésia registra 1º caso de covid-19

• Bolsonaro cobra apoio de ruralistas na 

disputa pela Presidência da Câmara

• Se eleito, Lira quer votar reformas no 

1º semestre

• PT decide apoiar Rodrigo Pacheco 

na disputa à Presidência do Senado

• Mourão diz que tomará vacina

• MMA leiloa parques nacionais em Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul

• Governadores se mobilizam contra PL do 

governo que reduz poder sobre a polícia

• Panasonic anuncia parceria com 

Illuminarium Experiences para criação de 

experiências imersivas

• Como a pandemia vai mudar a relação

entre grandes empresas, startups e 

investidores

• TST mantém condenação de empresa 

por assédio em grupo de WhatsApp

One Planet Summit
A proteção da biodiversidade recebe um 
impulso político e financeiro

ESG
As três principais tendências em 2021

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

No Brasil
Ministro da Saúde diz que estados terão 
imunizantes a partir do 3º ou 4º dia após aval
da Anvisa. Pazuello critica Pfizer e Moderna e 
defende produção nacional de vacina.

2 meses do Pix: O que 
mudou com o novo 

sistema de pagamento?
Na próxima quarta-feira (13), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater os 
impactos do Pix, o novo meio de pagamento do 

Banco Central que completa dois meses em 
operação e tem transformado o modelo de 

transferência bancária. A live reunirá lideranças 
do mercado e especialistas para discutir como 

bancos e fintechs têm se adpatado à nova 
ferramenta e quais os ganhos para pessoas e 

empresas que aderiram ao Pix. Participam 
Marcelo Scarpa, diretor executivo do 

Digio; Fabiana Manuera, head de Jurídico e 
Relações Corporativas da Donus/Z-Tech Brasil; 

e André Ferraz, CEO e fundador da Inloco. 
Inscreva-se e acompanhe aqui.

• OMS fará visita de inspeção à China na 

quinta-feira

• Apesar das vacinas, imunidade do 

rebanho não será alcançada este ano, 

diz OMS

• Vacinação contra covid: três gargalos 

que países já estão enfrentando

• Microbiologista não vê motivo para 

alarde no surgimento de novas cepas

• Casos de covid-19 entre indígenas

chegam a 44.680, diz Apib

• Criações de visons, cães-guaxinins e 

raposas podem revelar origem do 

coronavírus

Avaliação
Com 65% de eficácia, Indonésia aprova 
uso emergencial da Coronavac. Acordo 
com farmacêutica impediu divulgação de 
dados completos de eficácia no Brasil.

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/2021/01/vacinas-chegarao-aos-estados-tres-ou-quatro-dias-apos-aval-da-anvisa-diz-pazuello.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/oms-preve-aprovar-uso-emergencial-da-coronavac-em-marco.shtml
https://exame.com/casual/habito-de-voar-menos-persistira-no-pos-pandemia-diz-pesquisa/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/01/11/menos-estresse-e-mais-folego-ganhos-de-quem-passou-a-pedalar-na-pandemia.htm?cmpid=copiaecola
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/11/ford-anuncia-fim-da-producao-no-brasil-e-fechamento-de-tres-fabricas
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/11/governo-da-bahia-busca-investidores-chineses-para-assumir-fabrica-da-ford-em-camacari.ghtml
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/bancos-somam-r-34-tri-em-credito-concedido-durante-pandemia-diz-febraban/
https://6minutos.uol.com.br/economia/governo-agenda-leiloes-de-energia-a-3-e-a-4-para-25-de-junho/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-01/preco-da-cesta-basica-aumentou-em-todas-capitais-em-2020
https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-fecha-em-queda-de-15-com-coronavirus-e-tensao-politica-nos-eua/
https://mercadoeconsumo.com.br/2021/01/11/vendas-na-semana-do-natal-tem-seu-pior-desempenho-desde-2003-revela-serasa-experian/
https://mercadoeconsumo.com.br/2021/01/11/pesquisa-aponta-que-60-dos-consumidores-brasileiros-vao-cortar-gastos-em-2021/
https://exame.com/casual/queima-de-estoque-importadoras-vendem-vinhos-com-descontos-de-ate-49/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/ansa/2021/01/11/italia-descobre-novo-paciente-1-da-covid-19-em-novembro-de-2019.htm?cmpid=copiaecola
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/indonesia-autoriza-vacina-contra-covid-19-da-chinesa-sinovac/50000237-4437391
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2021/01/11/seychelles-inaugura-campanha-de-vacinacao-contra-covid-na-africa_4f04458a-a5d7-487f-b225-929c771d4eb8.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/11/biden-toma-2a-dose-da-vacina-contra-a-covid-19.ghtml
https://exame.com/mundo/florida-libera-vacina-para-turistas-argentinos-ja-vao-a-miami-para-se-garantir/
https://exame.com/mundo/meio-milhao-de-pessoas-sao-isoladas-na-china-para-conter-2a-onda-da-covid/
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/11/zimbabwe-bans-traditional-funerals-after-spike-in-covid-19-cases
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2021/01/11/micronesia-no-oceano-pacifico-registra-1-caso-de-coronavirus_829c47da-2923-4ff2-9176-c1d8e6df3312.html
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-cobra-apoio-de-ruralistas-na-disputa-pela-presidencia-da-camara/
https://exame.com/brasil/presidencia-da-camara-se-eleito-lira-quer-votar-reformas-no-1o-semestre/
https://www.moneytimes.com.br/pt-decide-apoiar-rodrigo-pacheco-na-disputa-a-presidencia-do-senado/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/01/11/curado-da-covid-19-mourao-diz-que-tomara-vacina-e-que-nao-vai-furar-fila.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-01/mma-leiloa-parques-nacionais-em-santa-catarina-e-rio-grande-do-sul
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/governadores-se-mobilizam-contra-pl-do-governo-que-reduz-poder-sobre-a-policia/%20Baleia%20Rossi%20defende%20reforma%20tributária%20como%20proposta%20prioritária%20para%20a%20retomada%20econômica%20https:/www.moneytimes.com.br/baleia-rossi-defende-reforma-tributaria-como-proposta-prioritaria-para-a-retomada-economica/
https://www.b9.com.br/137094/ces-2021-panasonic-anuncia-parceria-com-illuminarium-experiences-para-criacao-de-experiencias-imersivas/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/Inovacao-Aberta/noticia/2021/01/como-pandemia-vai-mudar-relacao-entre-grandes-empresas-startups-e-investidores.html
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tst-mantem-condenacao-de-empresa-por-assedio-de-gestores-em-grupo-corporativo-de-whatsapp/
https://www.efeverde.com/noticias/biodiversidad-proteccion-impulso-politico-financiero/
https://epocanegocios.globo.com/colunas/Proposito-nos-Negocios/noticia/2021/01/top-3-tendencias-de-esg-em-2021.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/vacina/estados-terao-vacina-partir-do-terceiro-ou-quarto-dia-apos-autorizacao-da-anvisa-diz-pazuello-24833261?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://www.poder360.com.br/coronavirus/pazuello-critica-pfizer-e-moderna-e-defende-producao-nacional-de-vacina/
https://exame.com/bussola/
https://www.youtube.com/watch?v=pqyEctzttV0
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-01/covid-19-oms-fara-visita-de-inspecao-china-na-quinta-feira
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/11/despite-vaccines-covid-herd-immunity-wont-happen-in-2021-who
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55623299
https://br.sputniknews.com/brasil/2021011116759113-microbiologista-nao-ve-motivo-para-alarde-no-surgimento-de-novas-cepas-totalmente-esperado/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/casos-de-covid-19-entre-indigenas-chegam-44680-diz-apib
https://www.rfi.fr/br/ci%C3%AAncias/20210111-cria%C3%A7%C3%B5es-de-visons-c%C3%A3es-guaxinins-e-raposas-podem-revelar-origem-do-coronav%C3%ADrus
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/com-65-de-eficacia-indonesia-aprova-uso-emergencial-da-coronavac.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/11/indonesia-anuncia-eficacia-de-65-3-da-coronavac-e-aprova-uso-emergencial

