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Casos em alta e mais 

internações nos EUA
Os Estados Unidos bateram um novo 
recorde de infecções registradas em 24h 
– o terceiro na semana. Os dados são 
da Universidade Johns Hopkins. Em todo 
o país, o número de americanos 
hospitalizados também está subindo. 
Especialistas alertam que isso pode levar 
a um aumento nas mortes.

417 mi
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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

Inflação
Alimentos pressionam e IPCA de outubro

é o maior no mês em 18 anos (íntegra)

BNDES
Montezano diz que não há plano de 

prorrogação de medidas emergenciais

Trabalho
Ipea mostra que 40% dos informais 

pararam de trabalhar no 2T

Poupança
Captação líquida de R$ 7 bi em outubro

Efeito Biden
'Vamos dançar com todo mundo', diz 

Guedes sobre possível mudança nos EUA

PIB
IBGE revisa crescimento de 2018

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,17%; dólar vai a R$ 5,39

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Chegada do fim de semana movimenta 
conversas e sensação de ‘saudade’ prevalece

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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acompanhamento
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Acesse o dashboard interativo

Vai e volta

A polarização nas eleições americanas é 

permanente, e facilitada por um fato 

singelo. Ali só dois partidos disputam o 
poder. É como se todas as eleições fossem 

um segundo turno. Há situações de 
candidatos independentes, e mesmo de 

certo partido lançar mais de um candidato. 

Mas são residuais, e vão para um segundo 
turno quando ninguém alcança metade 

mais um.

Joe Biden é um candidato dito moderado, 

apoiado por uma ampla aliança que vai do 
dito liberalismo progressista (ou 

progressismo liberal, conforme a vontade 
do freguês) a uma esquerda de raiz. 

Igualmente do outro lado. Donald Trump é 

apoiado por uma ampla gama que vai da 
direita que não se envergonha de si mesma 

a um conservadoriamo mais liberal (ou um 
liberalismo mais conservador).

A isso misturam-se recortes de classe, 
ideologia, gênero e raça. Além da condução 

errática e desastrosa da Covid, Trump 
poderá debitar suas dificuldades eleitorais à 

condução que deu na trágica morte de 

George Floyd. Acessoriamente, os 
resultados no Arizona certamente refletem 

seu tratamento desrespeitoso a John 
McCain. Tudo que vai, volta.

Estados Desunidos 

da América

Durante a guerra pela independência das 

13 colônias norte-americanas, Benjamin 

Franklin cerrou fileiras pela ruptura das 
relações com a Coroa Britânica. Seu filho 

Willian ficou ao lado da Inglaterra. O terceiro 
vice-presidente dos Estados Unidos, Aaron 

Burr, matou o ex-secretário do Tesouro, 

Alexander Hamilton, num duelo. Genial, ele 
foi um dos federalistas mais importantes e 

ajudou a moldar a economia industrial do 
nascente país.

Como outros federalistas, Hamilton tinha 
certo temor da democracia. O modelo de 

federação que hoje causa tanta dificuldade 
no entendimento de como é eleito o 

presidente dos EUA deriva do conceito de 

pesos e contrapesos para manter certo 
controle nas mãos de uma elite sábia.

A guerra de secessão partiu o país, mas foi 

a única forma encontrada por Abraham 

Lincoln de manter os Estados… Unidos. 
Mesmo que os negros continuem até hoje a 

lutar por seus direitos, apesar de terem 
eleito Barack Obama.

Franklin Roosevelt recebeu o país quebrado 
após 1929, implantou o New Deal e mudou 

o conceito do Estado norte-americano, 
fazendo intervenções na economia e 

investindo muito em assistência social. Era 

odiado por muitos empresários.

O assassinato de John Kennedy é a ponta 
de um iceberg sobre muitas teorias 

conspiratórios, desde os direitos negros até 

a desistência da guerra com Cuba pelos 
mísseis da URSS…

A América sempre foi grande… e dividida. E 
o que Trump não uniu, o derrotou.

Sustentável

Mudança climática
Países ricos se aproximam de meta de 
financiamento global

Amazônia
Desmatamento elevou emissões de 

carbono do Brasil em 9,6% em 2019
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• Nestlé aposta em produtos saudáveis, de 

olho nas demandas do pós-pandemia

• Walmart vende operações na Argentina 

para varejista local

• Levi’s lança coleção em parceria com 

Lego com peças personalizáveis

• Lu, do Magalu, conquista 1 milhão 

de seguidores no TikTok em 3 meses

• Bolsonaro diz que não é pessoa mais 

importante do Brasil, assim como Trump 

não é do mundo

• Maia afirma não considerar autonomia do 

Banco Central urgente, defende reforma 

tributária e PEC emergencial

• STJ gastou R$ 13,7 milhões com empresa 

de informática investigada; PF identificou 

invasor e confirma pedido de resgate

• Governo prevê restabelecer 100% da 

energia no Amapá em 10 dias

• Eleições 2020: urnas são seguras e uso é 

transparente, afirma TSE; Barroso diz que 

voto impresso 'seria retrocesso'

• Trabalho escravo: operação resgata 39 

pessoas em garimpo no Pará

85 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (10), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para debater a 
transformação do setor de saúde a partir da 

pandemia. A live reunirá lideranças do 
mercado para analisar as lições aprendidas 

com o coronavírus e os novos desafios: 
André Garcia, CEO da Associação 

Congregação de Santa Catarina; Denise 
Katz, gerente médica da Mantecorp Farmasa; 
Florentino Cardoso, diretor-executivo médico 

da Hospital Care; e José Seripieri Junior, 
fundador e CEO do Qsaúde. Para receber o 

link de acesso à live, inscreva-se aqui.

Mercado de saúde 
pós-Covid

Márcio de Freitas
Analista Político da FSB Comunicação

• BK cresce 217% no digital e aposta 

em delivery próprio e ghost kitchen

• Sundek, marca californiana de surfe, abre 

primeira loja no Brasil

• Livelo anuncia parceria com gigante do 

varejo online AliExpress

• Pandemia se alastra mais na Europa do 

que no resto do mundo

• Alemanha ultrapassa 20 mil casos diários 

de Covid-19 pela primeira vez

• Um quarto da população da Itália volta a 

viver sob lockdown

• Bélgica pode ter superado pico da 2ª 

onda, diz porta-voz de grupo técnico

• Liverpool inicia testagem em massa

• Estado mais pobre da Malásia tem surto 

de Covid-19

5.631.181

18.862

5.064.344

364.755

162.015

279

• ONU diz que precisa de U$ 665 milhões 

para evitar novas epidemias

• Alerta: uma mutação do Sars-CoV2 pode 

afetar vacinas

• Remédio de anticorpos da Celltrion reduz 

tempo de recuperação, diz estudo

• Aspirina será testada para tratar Covid-19 

em pesquisa do Reino Unido

• Estudos revelam menos gravidade em 

pacientes que usavam máscaras faciais

Casacor e DW!SP
Mostras abrem as portas no domingo

Flip virtual
Confira lista de convidados

Banido do Twitter
Ex-assessor de Trump ataca Anthony Fauci.

Para quando tudo acabar...
Americanos pesquisam países para morar.
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