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Dados da OMS

EUA passam dos

9 milhões de casos
Os EUA ultrapassaram a marca de 9 milhões
de casos de Covid-19. Vários estados 
relataram a maior contagem diária de 
infecções desde o início da pandemia. De 
acordo com dados da Universidade Johns 
Hopkins, o marco ocorre apenas 14 dias 
depois que o país atingiu 8 milhões de casos.

789 mi
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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

Emprego
Mercado de trabalho tem queda 

generalizada e recordes negativos

Conjuntura 1
Ministério da Economia piora projeção 

para dívida bruta a 96% do PIB em 2020

Conjuntura 2
Secretário diz que governo segue 

trabalhando em desoneração da folha

Contas públicas
Déficit de R$ 64,5 bi em setembro

Combustíveis
EUA e Brasil veem espaço para avanço do 

etanol antes de transição para elétricos

Previdência
Trabalhadores que contribuem caem ao 

menor nível desde 2012, diz IBGE

B3/câmbio
Ibovespa cai 2,72%; dólar vai a R$ 5,73

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Conversas realçam o 'feriadão' e citam a 
flexibilização do lazer, elevando 'alegria'

Brasil

Painéis
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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.
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Acesse o dashboard interativo

Em excelente 

companhia

As pessoas cultivam com as pesquisas 

eleitorais uma relação de amor e ódio. 
Amam quando elas mostram o vigor dos 

candidatos preferidos, e odeiam na situação 
inversa. Mas no fritar dos ovos todo mundo 

fica neuroticamente ligado nelas para ter 

alguma noção do que está acontecendo.

Quatro anos atrás nesta hora as pesquisas 
davam vantagem para Hillary Clinton contra 

Donald Trump. Na soma total dos votos a 

vantagem dela confirmou-se, mas menor 
que a prevista. E diferenças quase 

microscópicas em estados-chave acabaram 
dando a vitória ao republicano no colégio 

eleitoral.

A história vai se repetir? Por enquanto não 

há sinal disso. A distância de Joe Biden para 
Trump nas pesquisas é maior que a de 

quatro anos atrás. E os estados-chave não 

mostram tendência pró-incumbente, ao 
contrário (leia). Mas sempre é bom manter 

alguma cautela.

Para quem curte pesquisas, amando ou 

odiando, duas sugestões. O serviço da The 
Economist (leia). E o já antes indicado 

FiveThirtyEight.com (leia). De uma coisa 
pode ter certeza: se você errar junto com 

eles na eleição americana estará errando 

em excelente companhia.

151 dias na linha 

de combate

Atuar na frente de batalha contra qualquer 

ameaça à saúde das pessoas faz parte da 

vocação médica. Juramos exercer a medicina de 

forma criteriosa e nesse ano, que ficará marcado 

na história como o Ano da Pandemia do 

Coronavírus, atuamos como um exército de 

profissionais que tiveram seus juramentos 

colocados à prova.

O início da pandemia foi marcado por incertezas 

e insegurança, mas nada disso nos inibiu a 

deixarmos em casa nossas famílias, filhos, 

esposas e maridos, pais e mães, e formarmos a 

primeira linha de combate, mesmo cientes dos 

riscos para nossa própria saúde. Foi preciso nos 

organizarmos, nos unirmos, estudarmos e nos 

aperfeiçoarmos para oferecer um acolhimento 

melhor e um tratamento mais humanizado, digno 

da nossa profissão.

No Hospital de Campanha do Anhembi, éramos 

uma equipe de 779 médicos. Trabalhamos por 

151 dias até que a unidade fosse desativada. 

Registramos mais de 7 mil internações, com 

85% de altas e 13% dos pacientes transferidos 

para leitos de terapia intensiva. Quase 10% de 

todos os casos notificados na cidade de São 

Paulo passaram pelo Hospital de Campanha do 

Anhembi no período de seu funcionamento. Os 

números são altos, mas a taxa de mortalidade foi 

menor do que 0,5%. Sem dúvida, um resultado 

excepcional, mas ainda há um caminho 

importante pela frente.

A Covid-19 já infectou mais de 40 milhões de 

pessoas no mundo e causou a morte de mais de 

1,1 milhão de pacientes. No Brasil, até agora, 

foram mais de 4,7 milhões de infectados e 150 

mil mortes. A vacina está a caminho, mas as 

previsões apontam que, até sua efetiva 

disponibilização, o número de mortes no mundo 

deve chegar a 2 milhões.

Torcemos para que esta previsão não se 

concretize e que o número de infectados diminua 

cada vez mais com os cuidados de higiene, o 

uso de máscara e o distanciamento social. Se 

isso não acontecer, estaremos de prontidão e 

ainda mais preparados para cuidar de nossos 

pacientes em hospitais públicos e privados 

sempre, seja de Covid-19 ou qualquer outra 

enfermidade, para que cada pessoa possa voltar 

com saúde para suas famílias.

Sustentável

Mudanças climáticas
Inovação é parte essencial para lidar com 
a questão, diz The Economist

Sardinha
Ministro do Meio Ambiente e secretário de 

Pesca liberam pesca em Noronha
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• Companhias abertas discutem normas 

para divulgação de ações ESG

• Big techs mostram resiliência em meio à 

pandemia e questões políticas

• Gigantes da internet terão de abrir dados 

a reguladores antitruste da UE

• IPO da Ant Group: recorde de US$ 3 tri 

em ofertas de investidores de varejo

• Bolsonaro entra na campanha municipal; 

presidente dá vice-liderança ao PL

•Mourão diz que 'lógico' que Brasil vai 

comprar vacina chinesa

• Banco Mundial aprova empréstimo de 

US$ 1 bi para ampliar Bolsa Família

•Marco Aurélio vota para rejeitar pedido de 

afastamento de Paulo Guedes

• Governo não vai intervir para retomar 

votações na Câmara, diz Ricardo Barros

• Campanha eleitoral tem baixa ocorrência 

de fake news, afirma Barroso

78 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (3), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para debater o 

papel decisivo do setor empresarial na proteção 
à floresta e na melhoria das condições de vida 

na região. A live reunirá especialistas e 
lideranças do mercado comprometidas com a 
sustentabilidade: Marcelo Thomé, coordenador 

do Fórum Mundial Amazônia+21 e presidente da 
Fiero; Marina Grossi, presidente do Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável; Joanita Maestri Karoleski, 
presidente do Fundo JBS pela Amazônia; e Susy

Yoshimura, diretora de Sustentabilidade e 
Compliance do GPA. Para receber o link de 

acesso à live, inscreva-se aqui.

Desenvolvimento 
sustentável na Amazônia

Vital Passos Júnior
Médico com especialidade em Clínica 

Médica e Gastroenterologia e diretor de 

Operações da OGS Saúde

• Correios preparados para Black Friday

• 11/11: AliExpress prepara ofertas

• Cacau Show: 65 mil MEIs na venda direta

• Para conter a concorrência, Pague Menos

amplia a dose 'dentro de casa'• UE volta a pedir reforma rápida da OMS e 

mais transparência em pandemias

• Greta Thunberg adota greve climática 

virtual ao ver Covid-19 crescer na Suécia

•Moscou promete vacinação em massa 

contra Covid-19, casos russos disparam

5.516.658

22.282

4.966.264

390.917

159.477

508

• OMS: pandemia ainda é emergência de 

saúde pública de interesse internacional

• Coronavírus sofre mutações de forma 

lenta, mas é preciso monitorar

• Brasil: Covid-19 perde força com muitos 

infectados, máscaras e distanciamento; 

10 capitais apresentam sinais de 

crescimento de Covid-19, diz Fiocruz

• Anvisa recebe pedido de avaliação 

preliminar da vacina russa

• Relação entre vitamina D e a Covid-19

'Magro de ruim'
Peso tem a ver com genética e ambiente

Fadiga da pandemia
Como identificar e combater

Hackers atacam hospitais
Além do aumento de casos de Covid-19, o setor de saúde americano sofreu um 

aumento de 71% nos ataques de hackers em outubro, em comparação com setembro.
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