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Covid: Brasil tem 64,06 da população totalmente 
imunizada 

Nesse sábado, o balanço apontou que 159.638.745 milhões de habitantes do País estão com a 12 dose de vacina, ou seja, parcialmente imunizados 
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= Pesquisa do IBGE mostra enfraquecimento do 
mercado de trabalho em 2020 

* Produção industrial cai 0,5%, revela pesquisa do 
IBGE 

* Em pregão instável, dólar sobe 0,35% e fecha com 
alta de 1,5% 
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* Análise: poderia a variante Ômicron acabar 
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* Covid-19: 90% dos adultos brasileiros já tomaram 
a 12 dose da vacina 

= Estudantes com dislexia e TDAH terão 
acompanhamento integral 

= Ministério lança campanha de combate ao 
mosquito da dengue 


