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Redes sociais

Sensações nas redes

Conversas sobre a rotina do isolamento 
social ressaltam '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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óbitos (total)

5.298.772

24.818

4.756.489

386.880

155.403
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Acesse o dashboard interativo

E depois os políticos 

reclamam

A análise ontem ('Responsabilidade 

Vacinal') teve a fortuna de estar adequada 
ao noticiário de hoje. Só não era tão lógico 

assim que os contendores políticos fossem 

arrastados tão rapidamente para a refrega. 
Mas aconteceu. E quem é que vai se dar 

bem ao final?

Muito provavelmente, o primeiro que tiver a 

vacina para oferecer em massa à 
população. Os movimentos antivacina ainda 

são bastante minoritários, e o avanço da 
pandemia tende a marginalizá-los ainda 

mais, especialmente nos países que não 

conseguem controlar sem uma vacina a 
propagação do vírus.

Uma coisa é certa. Quando alguma vacina 

estiver disponível, serão imensas as 

pressões sobre a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária para a liberação. 

Pressões sociais e pressões políticas. Qual 
será o comportamento da Anvisa num 

cenário de conflito político?

Outro palpite com grande chance de 

confirmar-se: quando houver uma vacina, ou 
vacinas, haverá uma natural onda de 

decisões judiciais para garantir o direito a 

ela, ou a elas. E isso tem tudo para chegar 
ao Supremo Tribunal Federal. Que mais 

uma vez estará no centro do palco.

E depois os políticos reclamam.
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O presidente Jair Bolsonaro cancelou o 
protocolo de intenções assinado pelo 
Ministério da Saúde e o Instituto 
Butantan para a compra de doses da 
vacina CoronaVac. Segundo ele, antes 
de ser disponibilizada, a vacina deverá 
ser 'comprovada cientificamente' e 
certificada pela Anvisa.

Carros elétricos
30 postos de recarga ultrarrápida em SP

Poluição do ar 
Quase 500 mil recém-nascidos morreram

Mostra Internacional de Cinema
Festival ocorre on-line; saiba onde ver os 

filmes e como comprar ingressos

Pesquisa do IBGE
Obesidade mais do que dobra na 

população com mais de 20 anos

• ONU: campanha de Covid-19 no TikTok

• Brasil segue sem restrições à entrada de 

estrangeiros por aeroportos

• Capital paulista tem mais de 3 mil queixas 

sobre festas na pandemia

• Aposentados sofrem efeitos da doença

• Pandemia acelera mudança no trabalho 

de humanos para robôs, diz estudo

• Estudo indica como coronavírus se 

espalha em uma sala de aula

Micro e pequena empresa
Pronampe terá nova rodada 

Além da expectativa
Arrecadação federal sobe 1,97% em 
setembro e vai a R$119,8 bi

Recorde
Vendas de ações já somam R$ 106 bi

Petróleo
Brasil será 5º produtor, mas não ingressará 
na Opep, diz ministro de Minas e Energia

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,01%; dólar vai a R$ 5,61

• Nestlé eleva projeção de crescimento

• Laureate vai vender operação brasileira 

para Ânima por R$ 4,4 bi

• Empregados da Amazon poderão 

trabalhar em casa até junho de 2021

• Varejo digital fatura R$ 33,4 bi no 3T

• Cai percentual de brasileiros que 

pretendem comprar na Black Friday

• Após meses de pandemia, 68% dos 

lojistas relatam aumento nas vendas

• Conselheiro científico britânico diz que 

coronavírus dificilmente será erradicado

• UE formaliza compra de vacinas da J&J

• Europa tem novo recorde semanal

• Cidade da China libera vacina 

emergencial a pessoas de 18 a 59 anos

• Itália aposta em toque de recolher

• Bélgica tenta frear nova onda

• Hospitais de Madri estão novamente à 

beira de um colapso

• Para conter contágio, México pede que 

cemitérios fechem antes de feriado

• Senado aprova indicação de Kassio

Marques ao STF; testes com caças da 

FAB chamam atenção durante sabatina

• Financiamento de Renda Cidadã vai de 

fim de abono a corte de salários

•Maia prevê votação da PEC Emergencial 

apenas em janeiro

• Collor é alvo de investigação que 

apura propina no Ibama

• Eleições: Unicef recomenda que crianças 

e adolescentes sejam prioridade

Reações
Ministério Público pede providências. 
Governadores criticam 'guerra da vacina'. 
Anvisa diz que análise será técnica. 
Embaixada da China defende CoronaVac.

Amanhã (22), às 10h, a Bússola promove o 
webinar INDÚSTRIA EM DEBATE: O que 

fazer para o Brasil voltar a crescer. O líder do 
governo na Câmara, o deputado federal 

Ricardo Barros, e o presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, Robson 

Andrade, vão discutir as medidas necessárias 
para acelerar a retomada econômica, com 

desenvolvimento do setor produtivo e geração 
de empregos. A live é uma parceria da Bússola 
com CNI, SESI e SENAI. Para acompanhar a 

live, inscreva-se aqui.

O que fazer para o 
Brasil voltar a crescer?

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Oxford/AstraZeneca
Voluntário que participava do 
estudo para vacina morre.
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