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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

Cansaço

O diretor-geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) resumiu bem. Podemos estar 

cansados do vírus, mas o SARS-CoV-2 não 

está cansado de nós (leia). A assim 
chamada 'segunda onda', que toma a 

Europa e dá sinais de querer desembarcar 
por aqui, é uma prova.

Já os Estados Unidos não chegaram nem a 
sair da primeira, e agora o novo coronavírus 

repete a história daquele país em sua 
marcha para o oeste. E lá, como em todo 

lugar, é crescente a resistência a quem 

propõe repetir as medidas drásticas 
adotadas na largada da doença.

Já está razoavelmente estabelecido que o 

controle das curvas de casos e mortes, 

enquanto a vacina não vem, depende de 
uma combinação ótima de alguma taxa de 

imunidade na população e medidas eficazes 
de isolamento social, ou pelo menos 

distanciamento, já que o isolamento absoluto 

é inviável.

Mas isso depende por sua vez de um alto 
grau de gerenciamento e capacidade política 

de produzir consensos em torno de 

sacrifícios à coletividade. Neste Brasil 
dilacerado pela disfuncionalidade política, 

isso está mais próximo de ser utopia.
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O diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, afirmou 
hoje que, apesar de a população 
mundial dar sinais de esgotamento 
e impaciência, a pandemia não 
terminou, e o vírus segue ativo e 
em circulação. A organização 
reitera a necessidade de todos os 
países permanecerem em alerta 
elevado para que a Covid-19 
possa ser contida.

Body positive
Aceitação do corpo melhora hábitos 

Viagem
Como arrumar a mala na pandemia

• Pfizer prevê vacinação no Brasil no 1º 

trimestre de 2021; vacina terá preços 

diferentes para 3 tipos de países

• Butantan nega estremecimento com 

Anvisa por interrupção de teste de vacina

• Moderna diz esperar ter resultados sobre 

eficácia de sua vacina até o fim do mês

• Farmacêutica alemã planeja ter vacina 

contra Covid-19 menos custosa em 2021

• Alta de internações e casos suspeitos em 

São Paulo causam temor de 2ª onda

• Desinformação pode fazer pessoas 

rejeitarem vacinas, diz estudo

• Especialistas alertam que quem rejeitar 

imunizante correrá maior perigo

• Negros e asiáticos têm maior risco de 

infecção, diz pesquisa

• Queimadas agravam cenário de 

desassistência em regiões do Brasil

• Clínica para idosos cria 'sala de abraços'

• A matança dos visons e o risco real de 

animais passarem o novo coronavírus

• Pneumonia segue como principal causa 

de morte de crianças no país

• Sarampo aumenta em todas as regiões 

do mundo matando mais de 200 mil

Auxílio emergencial
Prorrogação é certa em caso de 2ª onda 

de Covid-19, diz Guedes; Maia afirma 

querer trabalhar com fatos concretos

Serviços
Setor avança 1,8% em setembro, diz IBGE

BNDES
Banco fecha 3T com lucro de R$ 8,7 bi

Pix
Sites usam cadastro para roubar dados

Desigualdade
Brasil é 9º país mais desigual do mundo

Conjuntura
Fed e BCE cautelosos, apesar de boas 

notícias e esperanças sobre vacinas

B3/câmbio
Ibovespa cai 2,35%; dólar vai a R$ 5,47

• Mercado Livre: mais 5 centros logísticos

• Uber projeta maior demanda por 

entregas mesmo após pandemia

• Consumidor desconhece informações de 

rótulos de produtos alimentícios

• Dona da Riachuelo testa marketplace

com Philco, Ri Happy e SmartFit

• Alemanha pode ter que manter 

confinamento por mais tempo, diz Merkel

• Itália: médicos advertem que hospitais 

beiram o colapso; país registra maior 

número de mortes em mais de 7 meses

• Biden: combate à pandemia é prioridade; 

estado de Nova York retoma restrições

• Aliviar lockdown agora seria 

'irresponsável', diz premiê francês

• Japão não flexibilizará restrições de 

públicos em eventos até fevereiro

• Vaticano faz testes gratuitos e oferece 

vacina contra gripe para mais pobres

• Irã supera marca de 40 mil mortes

• Casos de coronavírus crescem no Japão 

e na Coreia do Sul

• Bolsonaro: comércio exterior sem viés 

ideológico; presidente sanciona lei que 

abre crédito suplementar de R$ 6,1 bi

• Câmara retomará sessões; governo e 

Maia divergem sobre prioridades

• Em período eleitoral, produtividade dos 

deputados federais cai 67%

• Proposta para expropriação de terras é só 

estudo, diz Mourão; Bolsonaro critica

• Alcolumbre quer federalizar investigação 

sobre apagão no Amapá

• TSE ordena que eleição em Macapá 

ocorra até 27 de dezembro

• Itaú Unibanco estreia no serviço de 

compartilhamento de carros elétricos

• Fiat Chrysler e Engie criarão joint venture

de mobilidade elétrica

• Amil e Reafro lançam projeto para 

capacitar afroempreendedores

Amazônia Legal
Governo prorroga Operação Brasil Verde 2

Desmatamento
Partidos e ONGs entram com ação no STF

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Vacina para todos
Líderes mundiais defendem 
acesso universal à vacina e a 
tratamentos contra a Covid-19.

ONU conclama
Guterres ressalta a relevância dos bancos.

Chamada aos russos
OMS conversa sobre a vacina Sputnik V.
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