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Redes sociais

Sensações nas redes

Conversas se queixam do longo período de 
restrições sociais e elevam ‘saudade’
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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

Balão de ensaio

Enquanto as notícias sobre vacinas 
agitam o público e o mercado financeiro, 

e enquanto a equipe de Joe Biden 

quebra a cabeça para apresentar um 
plano de contenção da resiliente Covid-

19 nos Estados Unidos, o jornal online 
Axios informa que Donald Trump lança 

os primeiros balões de ensaio de uma 

candidatura presidencial em 2024 (leia).

As regras norte-americanas limitam a 
dois os mandatos presidenciais de um 

indivíduo, mas não precisam ser 

consecutivos. Daí que Trump, enquanto 
luta para colocar umas pedras jurídicas 

no caminho de Biden, cuide de manter 
preservado seu capital no Partido 

Republicano. E tem mais: a filha Ivanka

também está de olho no cargo, claro que 
nunca concorrendo com o pai.

Comprova-se aqui mais uma vez a regra 

básica de que políticos podem até ser 

obrigados a aceitar uma derrota eleitoral, 
mas sempre estarão dispostos a ir à 

guerra para manter o controle da tribo. 
Pois se do lado de lá estão os 

adversários, as verdadeiras ameaças 

moram mesmo é dentro de casa. No 
caso, a casa do Partido Republicano.
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A Pfizer e sua parceira alemã 
BioNTech afirmam que a vacina
experimental contra a Covid-19 
mostrou ser 90% eficaz, com base 
em dados iniciais de um estudo 
amplo. As empresas disseram que, 
até o momento, não encontraram 
nenhuma preocupação de segurança
com a candidata a imunizante e que 
esperam pedir autorização para uso 
emergencial nos EUA neste mês.

Na quarentena
Como lidar com o ganho de peso 

Ibirapuera
Mostra leva arte ao parque

• Governo de SP diz que receberá 

primeiras doses da Coronavac em 20/11

• Butantan começa obras em fábrica para 

produzir 100 mi de doses da vacina

• Rússia diz que vacina Sputnik V tem 

90% de eficácia

• O que representa 90% de proteção?

• Países têm que se antecipar na defesa 

da vacina, diz chefe de aliança global

• Diretor-geral da OMS diz que vacina não 

é única solução para a saúde global

• Unicef: milhões podem não voltar às 

escolas na América Latina e no Caribe

• Visitantes assintomáticos estão levando 

Covid-19 para dentro dos hospitais

Conjuntura 1
Campos Neto: recuperação é robusta, mas 

desemprego não será revertido rápido

Conjuntura 2
Brasil tem saldo de mais de 231 mil 

empresas abertas em outubro

Efeito vacina
Ações de aéreas e shoppings disparam; 

petróleo sobe; ouro: maior queda em 7 anos

INSS
Perícia por telemedicina vai começar na 

próxima segunda-feira

Negócios
Balanços entram na reta final, ainda com 

saldo positivo

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,52%; dólar vai a R$ 5,39

• Via Varejo compra participação da 

startup Distrito

• Dona da Timberland e da Vans 

comprará Supreme por US$ 2,1 bi

• PlayStation e Xbox travam 'guerra dos 

consoles' em indústria de US$ 150 bi

• Biden convoca força-tarefa anti-Covid e 

apela para população usar máscaras

• EUA: 10 milhões de casos confirmados

• Reino Unido quer receber 10 mi de doses 

de vacina da Pfizer/BioNTech neste ano

• Austrália produz vacina de Oxford

• Itália: médicos cobram lockdown nacional

• Lufthansa fará testes rápidos para Covid-

19 em alguns voos

• Prêmio busca intervenções criativas para 

desafios da Covid-19 na América Latina

•Monte Everest esvazia e pandemia atinge 

o turismo no Nepal

•Mourão: não votar Orçamento de 2021 

este ano pode afetar rating do Brasil

• No 7º dia de apagão, Amapá tem falhas 

no rodízio; ministro diz ser 'inadmissível'

• STJ retoma parte dos trabalhos após 

ataque hacker ao seu sistema

• Cidades não arrecadam o suficiente para 

sustentar prefeitura e câmara

• Fachin envia a plenário pedido de Lula 

para acessar mensagens de Moro

• Partidos repassam menos recursos do 

que o exigido a negros e mulheres

• Facebook e Twitter preveem avisos para 

fake news em eleição no Brasil

• Hapvida compra Premium Saúde 

• FCA e PSA divulgam logo da Stellantis

• Avon lança compromisso antirracista e 

meta de mais negras na liderança

•WhatsApp terá mensagens temporárias

Amazônia
STF destina R$ 14 mi da Lava Jato

Carne vegetal
McDonald’s terá sua própria versão

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

No aguardo
Brasil negocia compra.

Amanhã (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

Próximos passos
Aprovação pode levar semanas.

Comunicado
Leia aqui a nota oficial.

* Por problemas técnicos, o MS não atualiza estes dados desde 04/11.
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