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Sensações nas redes

Aumento de mortes e previsões pessimistas 
para janeiro 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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O Instituto Butantan anunciou hoje o 
recebimento do quinto lote da vacina 
CoronaVac, com 500 mil doses. Novo 
carregamento com mais 1,5 milhão de 
doses está previsto para quarta-feira. Para 
especialistas, a divulgação fragmentada de 
dados sobre a eficácia do imunizante pode 
minar a credibilidade da CoronaVac.

Quatro dicas
Como ter mais saúde em 2021

Filosofia felina
Siga os gatos para uma vida boa

Combustíveis
Petrobras eleva diesel em 4% nas 

refinarias; gasolina sobe 5%

Óleo e gás
Brasilcom pede suspensão temporária da 

venda de refinarias da Petrobras

Telecom
Ministério autoriza emissão de R$ 4,2 bi 

em debêntures incentivadas

Conjuntura
Índice de Confiança da Indústria atinge 

maior nível em dez anos, diz FGV

Agronegócio
Setor projeta recuperação da economia

em 2021, aponta Deloitte

Perspectivas
Seis 'pedras no sapato' na economia

brasileira no próximo ano

Mega da Virada
Concurso pode pagar R$ 300 milhões

B3
Ibovespa fecha acima de 119 mil pontos 

pela primeira vez desde janeiro

• Leroy Merlin é multada em R$ 700 mil 

por desrespeitar direitos do consumidor

• Como a pandemia impactou o mundo 

da moda em 2020

• Vendas on-line crescem 44,6% no 

Natal de 2020, diz Ebit|Nielsen

• Delivery Center aposta em compra

via Google Maps

• Pix: maioria de bares e restaurantes 

aderiu, mas custo ainda gera dúvidas

• Quatro anos de prisão para jornalista 

que denunciou Covid-19 em Wuhan

• Pfizer atrasa entrega de vacina a 

oito países europeus

• 'Vacinação não deve render 

privilégios', diz ministro alemão; país 

faz acordo com BioNTech

• UE diz que Pfizer entregará

200 milhões de vacinas até setembro

• Itália afrouxa restrições sanitárias e 

volta à fase laranja

• Suécia tenta conseguir

autorização para 'lockdown'

• Rússia enviou só 1ª parte 

da vacina contra Covid-19 à Argentina

• Mais da metade da população 

russa não quer ser vacinada

• Japão proíbe entrada de estrangeiros 

não-residentes

• Como Israel planeja vacinar metade da 

população em um mês

• África do Sul reforça 

restrições; Filipinas prorrogam

• Bolsonaro abre apoio a Artur Lira e 

reforça inimizade com Rodrigo Maia

• Fux exonera secretário que pediu para a 

Fiocruz reservar vacinas para o STF

• Câmara e Senado não têm plano de 

vacinação especial para congressistas

• Lewandowski dá a Lula acesso a 

conversas da Vaza Jato

• 'Não vou fingir que não sou amigo do 

presidente', diz futuro ministro do TCU

• Governo prevê instalação de 54 escolas

cívico-militares em 2021

• STF julga privatização de seis

estatais até fevereiro

• Madero investe R$ 40 milhões em 

complexo gastronômico

• Cade aprova venda da Mizuno

para a Vulcabras

• PetroRio diz manter conversas com 

bancos sobre potencial IPO

• Ser Educacional exerce opção de 

compra de ativos da Ânima

• Fundador do Zoom se torna uma das 

pessoas mais ricas do mundo

• MediaTek ultrapassa Qualcomm na 

venda de chips

• Prima Foods desiste de IPO

• Ações da Alibaba caem após órgão 

chinês apertar cerco à empresa

Carbono
ONU quer coalizão para atingir 
neutralidade de emissões em 2050

Fauna
A luta para preservar arara ameaçada 
de extinção na Caatinga

Réveillon
Prefeitura do Rio decide 
interditar toda a orla.

• OMS: planeta está despreparado para 

novas pandemias

• Brasil: 57% defendem vacina

obrigatória contra a Covid-19

• Vermífugo Annita reduz em 55% carga 

viral de paciente com Covid-19

• Novavax anuncia terceira fase de 

testes de vacina nos EUA e México

• Vacina da AstraZeneca deve ser 

aprovada esta semana no Reino Unido

• Novo medicamento da AstraZeneca

pode impedir sintomas da Covid-19

• Vida deve voltar ao normal no 2º 

semestre de 2021, diz pesquisadora

• Overdose de vacina leva profissionais 

de saúde alemães a hospital

• Ar fresco é arma poderosa para 

reduzir contágio pelo coronavírus

• 'Tenho a impressão de morrer 

lentamente': as pessoas que sofrem 

com sintomas persistentes

• Missão Covid: projeto gratuito atendeu 

mais de 84 mil suspeitos por vídeo

Reações
'Quem quer vender' vacina é que tem que ir atrás 
da Anvisa, diz Bolsonaro. Governadores pedem 
prorrogação do estado de calamidade.
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