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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 

API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Redes sociais

Sensações nas redes

A rotina de restrições imposta pela pandemia 
é destaque e ressalta a 'saudade'

Brasil
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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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

5.409.854

15.726

4.865.930

386.527

157.397

263
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Acesse o dashboard interativo

Constituinte

O líder do governo na Câmara dos 

Deputados, pelo visto falando em 
caráter pessoal, defendeu a ideia de 

uma Assembleia Constituinte também 

aqui no Brasil, seguindo o exemplo 
chileno (leia). Seu argumento é um que 

vem de há tempos: a Carta de 1988 
tornou o Brasil ingovernável.

Qualquer um que analisar a situação 
objetivamente irá concordar com ele. 

Qualquer governador ou prefeito da 
oposição irá concordar com ele. Mas a 

política é mais complexa. Tem certas 

coisas que podem até ser verdade, mas 
não convém dizer (leia).

Na prática, a Constituição não existe 

mais, de tão remendada e 

reinterpretada. Aliás, remendar e 
reinterpretar foi só o que se fez desde 

1988. Como ninguém tem certeza que 
bicho sairia da Constituinte, todo mundo 

em posições de poder (oposição 

também é posição de poder) prefere 
ignorar a realidade.

Enquanto isso, na prática já há uma 

'constituinte' instalada, funcionando a 

pleno vapor. São os onze ministros do 
STF. A discussão portanto não é sobre 

se vai ter ou não uma Assembleia 
Constituinte, mas quem elege, quem 

compõe e o que ela decide.
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Os resultados de testes clínicos que, em 
breve, serão divulgados em revistas 
científicas revelam que a vacina
desenvolvida pela Universidade de Oxford, 
em colaboração com a AstraZeneca, 
produz resposta robusta na imunidade 
entre idosos. O mesmo acontece em 
adultos em uma faixa etária mais jovem.

Logística reversa
Via Varejo quer dar destino correto a 
produtos fora de uso

Fukushima
Água que Japão cogita jogar no mar 
pode danificar DNA

Mais devagar
Aprenda a ter mais controle da respiração

Trauma
Sofrimento na infância impacta vida adulta

• Maioria do STF defende que Estado 

possa obrigar população a se vacinar

• Cansaço pandêmico é real e está se 

espalhando

• Coronavírus: governo reconhece 

calamidade pública na Bahia e no Ceará

• Nasa anuncia ter achado água na lua

Emprego
Estoque de vagas formais cresceu 1,98%; 
trabalho intermitente salta 154%

IPO
Presidente da Caixa diz que oferta de ações 
do banco digital pode ser feita no exterior

Setor financeiro
BC publica regulamentação do sandbox

Combustíveis
Petrobras reduz preço de gasolina e diesel

Cheque especial
Juros sobem pelo segundo mês

Inadimplência
Taxa tem mínima recorde em setembro

Petróleo
Opep diz que nova onda de Covid-19 pode 

adiar recuperação do produto

B3/Câmbio
Ibovespa cai 0,24%; dólar vai a R$ 5,61

• Varejo deve crescer até 3% em 

novembro puxado pela Black Friday

• Natura lança compra por comando de 

voz do Google

Inovação aberta para 
reagir à crise

Amanhã (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.

• Europa vê Covid-19 em disparada e 

alerta para meses difíceis

• Israel anuncia início de testes em 

humanos para vacina própria

• Número real de casos na França gira em 

torno de 100 mil, diz especialista

• Itália desaconselha viagens ao exterior

• China testará cidade inteira após 

descoberta de apenas um caso

• Mourão diz que governo vai 

prorrogar GLO na Amazônia Legal

• Líder de governo na Câmara diz que 

Constituição tornou o Brasil ‘ingovernável’

• Eleição pode ter abstenção recorde

• Eleição: Moraes diz que investigações no 

STF vão ajudar a punir ‘fake news’

• Eleição: PF usará drones para fiscalizar

• OCDE recomenda unir Anatel e Ancine

• Consultores divulgam análise descritiva 

sobre PEC da reforma administrativa

Cautela
Prometer vacinação para dezembro ou janeiro 'não é 
realista', diz brasileira que integra comitê da OMS.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da 

FSB e colunista de Veja e do Poder360

• Facebook aposta em streaming de jogos

• Petlove e DogHero anunciam fusão

• Ant Group pode levantar até US$ 34,4 bi 

em maior IPO do mundo

• 73% das startups brasileiras nunca 

receberam investimentos, mostra estudo

Alternativa
Bolsonaro defende investimento 
em cura em vez de vacinas.
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