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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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

29 de dezembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

80.155.187

1.771.128

149 mil
publicações coletadas

Economia

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

Corporativo

Varejo&Consumo

Bem-estar

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Representantes da Anvisa reuniram-se 
virtualmente hoje com dirigentes da Fiocruz,
em mais uma rodada de encontros com os 
laboratórios e institutos que desenvolvem 
vacinas contra a covid-19. Nesta quarta-feira, 
estão previstas reuniões com representantes da 
AstraZeneca e da Pfizer. Há a expectativa de 
que o órgão regulador possa revisar exigências 
para liberar o uso emergencial do imunizante.

• Loggi planeja investimento de

R$ 600 milhões até 2022

• Com emissão de ações, Smart Fit

recebe aporte de R$ 500 milhões

• Ame compra sociedade de crédito 

Parati por R$ 34 milhões

• Celba tem aval para construir

terminal de GNL no Pará

• Cade aprova compra da Targus

pela BR Distribuidora

• Espanha fará registro de quem recusar 

vacina contra covid-19

• Inglaterra bate recorde diário de novos 

casos e pode aumentar restrições

• França cogita novo confinamento

• UE decide comprar mais 100 milhões de 

doses de vacina da Pfizer

• EUA: recorde de internações aproxima 

sistema de saúde do colapso

• Chile registra primeiro caso de variante 

britânica do coronavírus

• Venezuela firma acordo com Rússia

para vacinação

• Cuba quer ter vacina própria em 6 meses

• Rússia revisa dados e divulga número

de mortes três vezes maior

• Índia registra seis casos da nova

variante do coronavírus

• Além de ofício à Fiocruz, STF pediu ao 

Butantan vacina para 7 mil pessoas

• Rede pede ao STF que governo 

divulgue dados sobre compra de vacinas

• Gilmar adia aplicação de entendimento 

sobre inelegibilidade para 2022

• Brasil e Reino Unido assinam acordo

sobre inovação digital

• Desemprego e fim do auxílio vão 

afetar varejo em 2021, diz CNC

• 'Todas as lojas virtuais se transformarão 

em marketplaces', afirma diretor da Linx

• Vendas on-line crescem 54% no Natal,

diz ABComm

• China pede que exportadores de carnes 

desinfetem cargas para evitar covid-19

• Mais de 70% dos consumidores ignoram 

normas de proteção de dados

• Coronavírus: Brasil sequencia genoma

99% menos que Reino Unido; segundo 

Fiocruz, país já identificou 40 linhagens

• Fiocruz critica exigências da Anvisa

• Vacina da AstraZeneca não está pronta 

para aprovação rápida na Europa

• Brasil só chegará à imunidade de 

rebanho no 4º tri de 2021
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Procrastinação
Sugestões para vencê-la

MAM
Lançada a 1ª loja virtual de um

museu brasileiro na Amazon

Aumento de casos e de mortes preocupam
e elevam a sensação de ‘medo’

Seringas
Governo garante menos de 3%
do necessário para vacinação.

Já reparou em 2021?

É a semana da retrospectiva. De falar do 

estupefaciente ano de 2020. De projetar 2021. 

Não nos falta assunto, não é mesmo? 

Enquanto escolhia uma temática que fosse 

minimamente razoável diante de textos 

brilhantes analisando o que vivemos e o que 

virá (não perca este, de Silvio Meira) me 

lembrei de José Saramago, o gênio português 

que cria um impacto enorme em seu livro O 

Evangelho Segundo Jesus Cristo, quando 

narra uma conversa entre Deus, o Pastor 

(Diabo) e Jesus. Quase furiosamente, por 

várias páginas, ele lista pessoas que morrerão 

em nome do cristianismo. E a forma como isso 

acontecerá com cada um. O livro ganhou o 

Nobel de 1998.

Trago a sensação da leitura das páginas de 

Saramago, que nos cria uma agonia literária 

sufocante, com seu olhar agnóstico focado em 

dissecar o cristianismo (seja qual for sua 

religião), para comparar a essa autêntica 

“década zipada” que vivemos em apenas 12 

meses. E que foi espelhada, naturalmente, nas 

redes sociais.

Desde 26 de fevereiro de 2020, quando ficou 

confirmado o primeiro caso de coronavírus no 

Brasil, até hoje, quando temos mais de 191 mil 

de óbitos no país, fomos soterrados por uma 

montanha informativa de dados expondo o fluir 

da vida na virtualidade. Deixo alguns dados 

abaixo como uma provocação: o que queremos 

fazer com esse cenário de dados? De George 

Floyd a Astrazeneca. Estamos usando isso 

tudo a nosso favor? A favor de quem?

(...) Quase 300 milhões de pessoas se 

conectaram à internet pela 1ª vez nos últimos 

12 meses, gastando em média 6 horas e 43 

minutos online/dia. Se tivermos 8 horas/dia 

para dormir, isso é mais de 40% de nossas 

vidas acordados usando a internet. E os apps 

respondem por mais de 90% do nosso tempo 

total gasto. A humanidade terá gasto um total 

combinado de 1,25 bilhão de anos usando a 

internet durante 2020. No mundo, mais de 5,19 

bilhões de pessoas agora usam telefones. E 

eles baixaram mais de 200 bilhões de 

aplicativos móveis, gastando US$ 120 bilhões 

nos últimos 12 meses. O app de encontros 

Tinder gerou mais receita do que qualquer 

outro: US$ 2,2 bilhões. 64% por cento dos 

usuários da internet estão preocupados com a 

forma como as empresas usam seus dados e 

56% dos adultos com mais de 18 anos em todo 

o mundo dizem estar “preocupados” com o que 

é real ou falso na web. No mundo, 4 em cada 5 

usuários de Internet (entre 16 e 64 anos) jogam 

videogame todos os meses, o que equivaleria a 

uma comunidade global de jogos de mais de 

3,5 bilhões de pessoas.(...)

O que você vai fazer com seu propósito de vida 

e suas causas com esses dados à mão? Como 

disse Saramago: “Se podes olhar, vê. Se podes 

ver, repara". Simbora que 2025 chegou.

(*) Fontes: Webindex, Ericsonn, Reuters e We

Are Social

Auxílio emergencial
Pagamentos terminam hoje; governo diz 

que todas as medidas encerram este ano

Desoneração
Prorrogada isenção para importação

de itens no combate à pandemia

Segunda onda
Brasil tem pouca margem de

manobra fiscal, diz Tesouro

Trabalho
Desemprego chega a 14,3%

Câmbio
Dólar volta a cair e fecha a R$ 5,18

Pfizer avança
Anvisa concede certificado de 
boas práticas à fabricante.

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação
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