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Redes sociais

Sensações nas redes

A proximidade das eleições amplifica as 
conversas e eleva o '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)
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Acesse o dashboard interativo

Responsabilidade

nas urnas

A necessidade de mudarmos a maneira com a 

qual lidamos com o planeta e as pessoas 

certamente será uma das lições mais perenes 

que a pandemia de coronavírus nos deixará. 

São dois caminhos: mudar ou afundar de vez.

A reação de muitas empresas e grandes fundos 

de investimentos mundo afora foi imediata, ao 

abraçar com muito mais força o ESG (sigla em 

inglês para ambiental, social e governança). Nos 

governos, a coisa deveria seguir a mesma 

toada, mas está longe disso. Em muitos países, 

há governantes que remam justamente para o 

lado oposto.

No Brasil, teremos eleições municipais daqui a 

20 dias, e as propostas para tornar nossas 

cidades mais sustentáveis deveriam estar na 

ponta da língua de todos os candidatos a 

prefeito dos mais de 5 mil municípios do país. 

Mas não estão.

Num cenário como este, duas pesquisadoras da 

UERJ desenvolveram uma plataforma muito útil 

para ajudar os eleitores a tomar uma decisão 

melhor. O site 'Vota Aí!' traz os programas de 

governo de mais de 30 mil aspirantes a prefeito 

e oferece diferentes formas de interação com 

esses documentos.

É possível procurar temas específicos, construir 

nuvens de palavras recorrentes e verificar a que 

outros conceitos estão associados determinados 

termos contidos nos programas, cujo registro no 

tribunal eleitoral é obrigatório desde 2009. Há 

também um divertido quiz que testa os 

conhecimentos do eleitor acerca das propostas 

dos candidatos de 27 grandes cidades 

brasileiras.

Coordenado pelas cientistas políticas Nara 

Salles e Argelina Figueiredo, o 'Vota Aí!' tem 

ainda uma seção de artigos e podcasts para 

debater o processo eleitoral. O projeto está 

instalado no Doxa (Laboratório de Estudos 

Eleitorais, de Comunicação Política e Opinião 

Pública), que possui o maior acervo sobre 

eleições no Brasil.

De volta ao ESG. 

Numa rápida pesquisa, pode-se verificar que 

entre os três postulantes que lideram a corrida 

pela prefeitura da maior cidade do país, a 

palavra 'diversidade' aparece 13 vezes no 

programa de Guilherme Boulos (PSOL), três no 

de Bruno Covas (PSDB) e nenhuma no de 

Celso Russomano (Republicanos). Já a palavra 

'ambiental' aparece 21 vezes no programa de 

Russomano, 14 no de Boulos e novamente três 

no de Covas. E 'governança'? Uma vez no 

programa de Covas e nenhuma nos outros dois.
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O primeiro-ministro da Espanha, Pedro 
Sánchez, anunciou hoje um novo 
estado de emergência para conter a 2ª 
onda de infecções por coronavírus. 
Haverá toque de recolher noturno e 
proibição de viagens entre regiões do 
país. Válida, inicialmente, por 15 dias, a 
medida pode ser prorrogada até maio.

Ártico
Debate sobre o degelo do oceano

Pirarucu
Pesca sustentável preserva espécie

Dia Mundial da pasta
Mitos sobre o consumo de massas

Não compare!
6 razões para não se contrapor aos outros

• 'Nacionalismo de vacina' vai prolongar 

pandemia, diz chefe da OMS

•Mortes por Covid-19 chegam ao menor 

nível desde maio, diz Fiocruz

• ONU: ciência, unidade e solidariedade 

são chave para derrotar Covid-19

• Especialista diz que veredito sobre 

vacina deve vir em dezembro

• O que dizem médicos sobre remédios

• Pacientes se recuperam da doença, mas 

ainda não estão saudáveis

Serviços
Setor volta a reclamar da reforma tributária

Pequenas e médias empresas
7 em cada 10 mudaram gestão financeira

Alimentos
Clima impacta lavouras e puxa inflação

• Black Friday pode ter descontos 

menores e problemas com lojas cheias

• Estilista cria marca para dar visibilidade 

a pessoas com deficiência

Inovação aberta para 
reagir à crise

Na próxima terça-feira (27), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar para 

debater a aposta de empresas em startups e 
transformação digital na busca de 

soluções criativas para a pandemia. 
A live reunirá especialistas e lideranças do 

mercado: Igor Calvet, presidente da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI); Gianna Sagazio, diretora de Inovação 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI); 

André Medina, gerente de Inovação da Andrade 
Gutierrez; e Alfredo Deak Junior, strategic busin
ess executive do Google Cloud. Para receber o 

link de acesso à live, inscreva-se aqui.

• Uso de máscaras pode evitar 130 mil 

mortes nos EUA, diz especialista

• Uruguai controla Covid-19 com liberdades

• China impõe megaoperação de testes 

após 137 novos casos de coronavírus

• Bolsonaro bate recorde e é o que mais 

libera verba em emenda parlamentar 

desde 2015; presidente se irrita com

cobrança sobre o preço do arroz

• Ramos e Salles anunciam as pazes

• Centrão diminui influência de militares

• Bancada evangélica é fiel ao governo em 

89% das votações, indica estudo

• STF: liminares valendo há mais de 5 anos

Realidade se impõe
Contágio avança e países reforçam ações. Itália muda horários de bares e restaurantes.

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Diretor da Whirlpool diz que empresa 

quer investir em D2C

• 'Erramos', dizem fundadores do Nubank

• Empresas fecham acordos coletivos com 

regras e estrutura para o home office

• Freixenet: vendas crescem 50%
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