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Liverpool, na Inglaterra,

fará testes em massa
A Inglaterra lançará um programa piloto 
de testes em massa de Covid-19 em 
Liverpool. Todos os moradores, com ou 
sem sintomas, serão testados. 'Os testes
ajudarão a identificar as milhares de 
pessoas que não têm sintomas, mas que 
podem infectar outras sem saber', disse o 
primeiro-ministro Boris Johnson.

443 mi
perfis potencialmente

impactados

* 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

Balança comercial
Brasil tem superávit de US$ 5,5 bi em 

outubro, saldo abaixo do esperado

Selic
Campos Neto reforça manutenção da taxa; 

leia a ata da última reunião do Copom

Casa própria
FGTS disponibiliza R$ 56,5 bi para 

financiamento imobiliário em 2021

Startups
Brasileiras já receberam US$ 2,49 bi em 

aportes ao longo de 2020

Etanol
Vendas no Brasil em setembro ficaram 

mais próximas dos níveis pré-pandemia

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,16%; dólar vai a R$ 5,76

• Bolsonaro cita suspeitas de 'interferência 

internacional' nas eleições dos EUA; 

presidente pede que chanceler cancele 

viagem e permaneça em Brasília

• Governadores vão a Maia e Alcolumbre

discutir vacina e contas; Maia promete 

pautar 'Plano Mansueto' pós-eleição

• Líderes do Congresso fecham acordo 

para derrubar veto da desoneração

•Mourão: EUA têm que resolver problemas 

internos antes dos nossos

• Gilmar Mendes diz que influencer 

Mariana Ferrer foi vítima de 'tortura e 

humilhação' em audiência sobre estupro; 

juiz é alvo de reclamação no CNJ

• TSE: Doações com indício de 

irregularidade somam R$ 35 milhões

•Má distribuição de recursos a 

candidaturas negras pode cassar chapas

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Meses de confinamento provocam 
cansaço e elevam ‘indignação’

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde
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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)

5.566.049

11.843

5.028.216

377.337

160.496

243
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Acesse o dashboard interativo

Pesquisas

Gente muito ligada em política mantém 

com as pesquisas eleitorais, e em menor 

grau com as pesquisas de avaliação dos 

governantes, uma relação de amor e 

ódio. Amam as boas e odeiam as ruins. 

Mais que odiar, praticam o exercício 

permanente do desprezo.

Infelizmente, não há por enquanto outra 

maneira de saber antes da abertura das 

urnas como anda uma eleição. O 

'infelizmente' fica por conta também de 

um detalhe: pesquisas erram. Até por 

isso têm uma coisa chamada 'margem 

de erro'.

E quando o erro é ainda maior ele se 

explica por a pesquisa ter escapado do 

intervalo de confiança. Pois sempre tem 

uma probabilidade de a pesquisa estar 

errada para além da margem de erro. 

Então o que fazer? Como se orientar na 

neblina?

O melhor mesmo é acreditar em todas 

as pesquisas e tentar enxergar o que diz 

a agregação. A agregação delas para a 

eleição de hoje nos Estados Unidos diz 

que a chance de Donald Trump vencer é 

umas dez vezes menor que a de Joe 

Biden ganhar (leia).

Só que tem um detalhe: 10% não é zero. 

Fica a dica.

O legado educativo 

fake de Trump

Até a campanha de Obama - em 2009 - nenhum 

político havia usado a internet de maneira tão 

contundente, inteligente e segmentada para criar 

comunidades. E, além de tudo, para arrecadar 

muito dinheiro. O Case Obama virou um clássico 

que fez um divisor de águas entre o que existia 

antes e o que veio depois. Antes não havia 

inteligência política nas entranhas digitais. 

Depois veio o maior processo de desinformação 

da história da humanidade. E um 'herói' chamado 

Donald Trump.

Hoje, se os americanos decidirem (ou 

começarem a fazê-lo por conta do voto por 

correios) que o atual presidente Donald Trump 

não deve se reeleger, a internet terá perdido o 

político que superou Obama no uso da internet. 

Ele marca uma era incrível ao escancarar um 

dos maiores fenômenos do mundo da 

comunicação contemporânea: Trump é um dos 

grandes da web, acreditem, ao nos educar a 

reconhecer as fakes news em 3 palavras, duas 

frases, 1 tweet! Praticando-as. Mais do que 

qualquer outra personalidade no mundo. Embora 

tenha seguidores do mesmo nível nessa escola.

Numa fórmula absolutamente perfeita que 

mistura arrogância, frequência de postagens, 

desinformação (o fato distorcido) e notícias 

falsas, Donald Trump mostrou ao mundo a 

verdadeira face da distopia destes tempos 

misturando todas as instâncias do conteúdo, do 

fato, do privado, do público, do político, da 

economia... de tudo! A forma como usa as redes 

é o melhor aprendizado que pudemos ter até 

hoje sobre essa matéria. Ele nos enche 

diariamente de exemplos de como construir 

versões mentirosas e odiosas. De como conduzir 

a história pela sarjeta digital. Diariamente 

escreve leads inescrupulosos. Semanalmente 

provoca o mundo. E o mundo tem aceitado essa 

provocação.

A atuação de Trump - e seguidores - exacerba os 

fatos com exemplos e obriga a sociedade e suas 

instituições a saírem de seus lugares 

confortáveis atrás de soluções para resolver a 

tsunami viscosa de informação que se instituiu 

de uma forma tão escancarada. Então, hoje, 

queria deixar aqui o meu agradecimento a 

Donald Trump por ter nos mostrado a 

elasticidade obscura e as sombras terríveis que 

as fake news podem provocar. Por ter mostrado, 

como nenhum, a face suja do jogo. A tag dele tá 

na rede. O outro lado precisa colocar a sua em 

campo com vontade de viralizar ou, pelo menos, 

fazer como o Twitter que, de forma transparente, 

disse não ao mentiroso americano algumas 

vezes. Teremos muitas ações bacanas que o 

TSE vai usar nas nossas eleições municipais 

(veja aqui). É pouco? É? Mas é terreno que se 

avança. E melhor ainda quando se conhece o 

adversário. Para saber como atacá-lo e em que 

direção olhar.

E aqui vale a frase da escritora e ativista social 

americana Hellen Keller: 'Mantenha seu rosto 

voltado para o sol e você não conseguirá ver a 

sombra'.

Sustentável

Menos poluentes
Agronegócio testa novos combustíveis

Mudança climática
Petrobras cria gerência dedicada
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1.204.028

• Globoplay anuncia parceria com Disney+

• IPO de US$ 37 bi da Ant é suspenso em 

Xangai e em Hong Kong

• Gafisa diz que Cade aprovou aquisição 

de participação da Calçada

• Fintech da 99 chega a 5 novas cidades

• Confinamento aumenta a pobreza na 

Europa, segundo estudo

• Alemanha está em fase decisiva da 

pandemia, diz ministro da Saúde

• Itália pretende impor toque de recolher 

para conter pandemia

•México se junta aos ensaios de fase 3 da 

vacina chinesa CanSinoBio

• Após 8 meses, Machu Picchu reabre

• Fiocruz inicia estudo da progressão da 

Covid-19 em seres humanos

• Pesquisa: pandemia reduz em até 90% 

as admissões em hospitais por AVC

• USP investiga se células de gordura são 

a fonte que agravam a Covid-19

• Covid-19 pode aumentar chance de uma 

pessoa desenvolver trombose

• Anvisa autoriza retomada de testes com 

potencial vacina da Johnson & Johnson

• Onda de IPOs no varejo brasileiro deve 

continuar em 2021, dizem analistas

• Turma da Mônica ganha área no e-

commerce do Carrefour

• Adidas lança coleção para celebrar 25 

anos de 'Toy Story'
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Armário cápsula
Prática de desapego e sustentabilidade

Produtividade de verdade
Aprenda a desacelerar sua vida

Descoberta intrigante...
Coronavírus sobrevive no pulmão de um homem mesmo após 1 mês da morte.
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