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Dados da OMS

OMS planeja remédios 

para países pobres
Um plano da OMS para proporcionar 
remédios contra Covid-19 a países 
pobres aposta em tratamentos 
experimentais de anticorpos monoclonais 
e esteróides, mas rejeita a terapia com o 
remdesivir. Documento reforça que 
quase 3 milhões de conjuntos de 
tratamento foram reservados.
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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

Teto de gastos
Estrutura de juros está muito ligada à 

credibilidade fiscal, diz presidente do BC

Bens industriais
Ipea: demanda tem aumento de 5,8%

Infraestrutura
Investimentos em obras públicas respeitam 

pilares fiscais, reforça ministro

Dívidas
Número de famílias endividadas cai em 

outubro, indica levantamento da CNC

Energia
Com nível baixo dos reservatórios das 

usinas, ONS vai usar mais termoelétricas

Imóveis da União
Venda deve gerar arrecadação bilionária

EUA
Fed mantém juros entre 0% e 0,25% e 

reforça promessas de taxas baixas

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,95%; dólar vai a R$ 5,54

• Kassio Nunes Marques toma posse 

como ministro do STF

• Países estão de olho no Brasil e 

precisamos de união, diz Bolsonaro

• Ataque hacker bloqueia base de dados 

do STJ e paralisa tribunal; TSE reforça 

segurança de sistema interno

• TSE libera julgamento da ação que pede 

cassação da chapa Bolsonaro

• Candidaturas coletivas causam dúvidas

• Servidores querem ter a opção de 

trabalho remoto, diz pesquisa

• 'LGPD Penal' quer CNJ como regulador 

de dados na segurança pública

• Serra diz que denúncia é ‘investigação 

vazia, narrativa fantasiosa’

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Atividades suspensas pela pandemia 
alimentam conversas e ‘saudade’ prevalece

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

saudade
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tristeza

10%

medo

11%

desânimo

13%

*Dados do dia 04/11

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

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)

5.612.319

22.294

5.064.344

364.575

161.736

630
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Descasamento

Enquanto estamos entretidos com o vai-

não vai das eleições americanas, nossos 

problemas permanecem estacionados 
aguardando solução. Uma delas é alguém 

dizer concretamente, e de modo factível, 
como o governo vai cumprir o teto de 

gastos constitucional em 2021.

O buraco primário em 2020 ficará em mais 

ou menos dez vezes o previsto no 
orçamento federal, por causa dos gastos 

com a pandemia. Eles evitaram uma 

catástrofe econômica mas deixam um 
problema: como recolocar o gênio dentro 

da garrafa assim de repente?

Agora um estudo acrescenta algo novo. 

Por causa do descasamento entre o índice 
previsto de correção das despesas e a 

taxa real de inflação, só por causa disso, o 
governo precisará cortar uns 20 bilhões de 

reais do orçamento (leia). Que aliás 

aguarda a solução da pendenga entre o 
presidente da Câmara e o centrão.

Em matéria de tecnologia para rolar 

problemas com a barriga, as exóticas 

apurações da eleição nos Estados Unidos 
não dão nem para o começo se 

confrontadas com o know-how
desenvolvido por aqui no quesito de deixar 

as coisas para depois.

Sustentável

Doação
ONGs receberão US$ 10 bi de Jeff Bezos

Mudança climática
Energia limpa em construções é a chave

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

47.930.397

1.221.781

• Boticário cria aceleradora de startups 

para 'reinventar' indústria da beleza

• Movida inicia aluguel de carro elétrico 

da Nissan no Brasil

• Nova aposta da criadora do TikTok é 

plataforma de leitura online

• Opas: América Latina precisa prestar 

atenção à 2ª onda na Europa

• Dinamarca: lockdown depois de rastrear 

coronavírus modificado em visons; OMS

investigará surto originado em animais

• Índia prevê lançamento de vacina contra 

coronavírus em breve

• Mais lojas fecharão à noite para conter 

agravamento da Covid-19 em Paris

• China suspende entrada de italianos por 

causa da Covid-19

• Alemanha registra quase 20 mil casos 

diários de Covid-19

• Chefe do governo espanhol pede 

disciplina coletiva e aguarda vacina

• Além da vacina de Oxford, Fiocruz 

desenvolve imunizantes da Covid-19; 

cronograma está atrasado, diz 

autoridade britânica

• Efeitos da Covid-19 na saúde mental

persistirão no pós-pandemia, diz Opas

• Cientistas descobrem que a córnea

pode ser resistente ao coronavírus

• Grávidas têm mais risco de desenvolver 

complicações por causa da Covid-19

• Por que apostar na imunidade de 

rebanho natural é uma péssima ideia

• Inteligência artificial detecta Covid-19 

em assintomáticos por tosse

• Com câncer, paciente assintomática de 

Covid-19 disseminou vírus por 70 dias

• Mercado Livre: aviões exclusivos para 

entregas na América Latina

• Cia Hering mira em expansão pelo 

WhatsApp e novas lojas

• NBA Store terá 4ª quarta maior unidade 

do mundo em shopping de São Paulo

57 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Bullying
1 em cada 3 alunos foi vítima

Aluguel de temporada
Cuidados ao escolher imóvel na pandemia

Alternativa de tratamento
Laboratório de Minas Gerais produz soro com plasma de cavalo para combater a Covid-19.
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