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Trump recebe alta
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Redes sociais

Sensações nas redes

O estado de saúde do presidente americano 
Donald Trump impulsiona 'medo'
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Principais assuntos

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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Debates e pesquisas

A novidade nos debates eleitorais para 

prefeito é a profusão de candidatos de 

primeiro turno com presença nos eventos. 

Mais um caso de como o engessamento 

legal impede que se discuta a sério 

qualquer coisa. Vira um torneio de frases 

espertinhas e sacadas previamente 

preparadas.

Presença de espírito é certamente uma 

qualidade esperada nos governantes. Mas, 

também com certeza, não será a principal.

Já nos Estados Unidos uma dúvida é se 

Donald Trump vai mesmo participar dos 

dois debates que restam contra Joe Biden 

antes da eleição. Também ali faz algum 

tempo que caíram as máscaras de 

cavalheirismo e cortesia (leia).

Outra dúvida, se Trump seria ajudado por 

ter ficado doente, vem sendo dirimida pelas 

pesquisas. Parece que não (leia). Inclusive 

porque a maioria dos pesquisados 

considera que o presidente poderia ter 

evitado a Covid-19 se tivesse levado a 

coisa mais a sério.

É certamente uma diferença e tanto em 

relação à facada sofrida por Jair Bolsonaro.
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'Não tenham medo da Covid', disse 

o presidente dos EUA, Donald 

Trump, nas redes sociais ao 

anunciar que teria alta. Ele deixou o 

hospital hoje. Médicos afirmam que 

o estado clínico permite a volta 

para casa. Uma equipe irá 

acompanhá-lo 24h (assista).

Amanhã (6), ao meio-dia, a Bússola 

promove um webinar sobre os 
desafios das eleições municipais 

deste ano. A secretária-geral do 

Tribunal Superior Eleitoral, Aline 
Osório, é a convidada da live, que 

vai debater os impactos da 
pandemia no processo eleitoral e as 

medidas para que a campanha e a 

votação transcorram em 
segurança. Participe!

TSE e as 
Eleições 2020

Infecções na Casa Branca
Ao todo, 14 pessoas do círculo 

presidencial foram diagnosticadas 

com Covid-19.

• UFRJ inicia ensaios clínicos com a 

vacina BCG contra Covid-19

• OMS estima que 10% da população 

mundial tenha sido infectada

• Serviços de saúde mental foram 

prejudicados pelo isolamento social

• Cerca de 700 milhões de procedimentos 

de saúde foram adiados na pandemia

• Covid-19 pode ter transmissão aérea em 

'determinadas circunstâncias', diz CDC

• Professores serão segundo grupo em 

São Paulo para vacinação

• Câncer de mama: 62% esperam fim da 

pandemia para consultas e exames

• Europa em alerta com aumento de casos

• Nova Zelândia afirma que 'venceu 

novamente' o coronavírus

• Cuba reabre Varadero para turismo

• Líbano teme situação semelhante à da 

Europa pelo aumento de casos

• América Latina deve levar até 2022 para 

retomar economia dos tempos pré-crise

• Paris fecha bares a partir de amanhã

• Enfermeiros de Madri protestam

• Dados de setembro confirmam 

reaquecimento do varejo em São Paulo

• IGTV vira ferramenta de vendas

• H&M leva multa milionária

Viva o verde
Cultivo de plantas é nova moda hoje em dia

Tabuleiro
Jogos que integram e agradam todo mundo

Reino Unido e desmatamento
Grandes empresas cobram medidas duras

Fogo no Pantanal
Governo autoriza envio da Força Nacional

• Bolsonaro e Maia se reúnem para tratar 

da situação fiscal do país

• Renda Cidadã será apresentado na 4ª 

feira e respeitará o teto, diz relator

• Base bolsonarista acusa presidente de 

‘traição’ e parte para confronto nas redes

• STF julgará na quinta-feira como será 

depoimento de Bolsonaro, decide Fux

• Mourão: críticas a ação ambiental do 

Brasil são ideológicas e miram Bolsonaro

• CMO segue sem acordo para instalação

Pix
3,5 milhões de 'chaves' cadastradas; apps

de bancos apresentam instabilidades

Trabalho
TST: 16 mil ações relacionadas à Covid-19

Commodities
Brasil questiona plano do Reino Unido

MEI
Brasil: recorde de novos empreendedores

Mercado de gás natural
ANP abre consulta sobre revisão do modelo

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,21%; dólar vai a R$ 5,66

• Ambev investe em startup de energia

• 99 vai aceitar corridas pelo WhatsApp

• Executivos acham que a Covid-19 mudou 

empresas para sempre, diz pesquisa

• Alibaba anuncia joint-venture com Dufry

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Tratamento
Além da terapia experimental com 

anticorpos, Trump também recebeu 

remdesivir e dexametasona.
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