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Dados da OMS

A OMS e o grupo de vacinas Gavi
arrecadaram mais de US$ 2 bilhões para 
compra de vacinas contra a Covid-19 a 
serem distribuídas a países mais pobres. 
Isso permitirá que a coalização Covax
adquira uma leva inicial de 1 bilhão de doses
para 92 países elegíveis. Ainda são 
necessários outros US$ 5 bilhões.

558 mi
perfis potencialmente

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

Conjuntura
IBC-Br: alta de 9,47% no 3T; Guedes diz 

que Brasil está saindo da recessão

Pix
Empregador poderá recolher FGTS

Relações comerciais
Se nos tratarem mal do lado de cá vamos 

para o lado de lá, diz Guedes

Cade
Coronavírus afeta investigações e multas 

aplicadas pelo órgão caem 83,6%

G20
Países chegam a acordo sobre diretrizes 

para futuras reestruturações de dívida

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,1%; dólar vai a R$ 5,47

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Nova onda de contágios movimenta as redes 
e cresce a sensação de ‘medo’

Brasil

Painéis

Casos por estados
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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)
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Acesse o dashboard interativo

O PIB, o auxílio 

e a política

E a prévia do crescimento do Produto 

Interno Bruto no 3º trimestre veio melhor 
que as previsões (leia). Boa notícia para o 

governo. Dependendo de como estiver a 
recuperação em janeiro, o tranco político do 

fim do auxílio emergencial será mais ou 

menos sentido.

O ministro da Fazenda até admitiu a 
continuidade do auxílio, num desembolso 

governamental menor, se houver mesmo 

uma segunda onda da Covid-19. Mas o 
presidente da República reagiu hoje 

negando a ameaça de repique do novo 
coronavírus. Vamos, como sempre, 

aguardar pelos fatos.

Domingo tem eleição nos municípios. 

Dependendo do desempenho, no primeiro e 
no segundo turnos, dos candidatos 

apoiados pelo Planalto, o ambiente político 

irá variar para mais ou menos turbulento.

Não que os novos prefeitos tenham 
musculatura para brigar com Brasília. Mas a 

oposição, nas suas diversas cores, pode se 

animar. As pesquisas dão alguma indicação 
do que vai acontecer. Mas a esta altura já 

deveria ser sabido que as pesquisas são 
úteis, mas bom mesmo é aguardar o 

resultado da urna.

A eternidade

na política

Muito vai se falar sobre o resultado das 

eleições municipais de 2020, a partir de 
domingo, e seu impacto na eleição 

presidencial da 2022. Litros de saliva 
serão despejados e quilos de pólvora 

serão disparadas para desvendar o futuro.

Adianto aqui a conclusão mais importante: 

tudo muda muito em política com rapidez 
surpreendente. A verdade de hoje é a 

fake news de amanhã, ou o contrário, 

dependendo da evolução dos fatos.

Se na campanha de 2018 alguém 
garantisse que o candidato Jair Bolsonaro 

governaria abraçado com o Centrão, seus 

eleitores carimbariam 'fake news' na boca 
de quem dissesse tal barbaridade. Mas os 

fatos insistem em acontecer, 
independentemente de haver ou não 

nuvens no céu. Segunda conclusão: 

vitórias políticas são momentâneas, 
precisam ser cultivadas dia a dia. O 

vencedor deve matar um leão por tuíte 
para continuar a surfar na onda do 

mandato. Deitar em resultado esplêndido 

é pedir para ser pisoteado por fatos 
novos.

Terceira lição: derrotas eleitorais nunca 

são eternas. Lula perdeu três, antes de 

ganhar duas e depois ser responsável por 
Dilma Rousseff ser reeleita. O que não 

significa que ganhará novamente. 
Derrotados desta eleição poderão 

comemorar amanhã, ou não.

Isso soa muito a Caetano Veloso, não?

O fato maior é que, em se tratando de 

eleição, deve-se respeitar a democracia e 

se celebrar os resultados dentro das 
regras do jogo. Essa é a premissa maior e 

imutável.

Sustentável

EUA
A biomassa pode reduzir o risco de 
incêndios florestais?

Amazônia
Desmatamento sobe pela primeira vez em 

4 meses; árvores estão vivendo menos

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

52.487.476

1.290.653

• Natura&Co vai abrir 1ª loja física na 

China no 4º tri de 2021

• Startup AZpop, 'páginas amarelas do 

WhatsApp', recebe aporte milionário

• Disney já tem planos de lançar 2° serviço 

de streaming no Brasil

• Bolsonaro reclama de 'conversinha' sobre 

possível segunda onda da Covid-19

• Não queremos que a política entre nos 

quartéis, diz comandante do Exército; 

Mourão concorda

• Presidente da Anvisa nega interferência 

política nas decisões

• Senado negocia projeto de lei para definir 

quem vacina primeiro contra a covid-19

• TSE nega ataque cibernético após 

instabilidade em alguns sistemas; 

Barroso diz que eleição de 2020 teve 

menor incidência de fake news

• Justiça determina que afetados por 

apagão tenham 2 meses de auxílio

94 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (17), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para analisar 

os resultados do 1º turno das eleições 
municipais e as perspectivas para o 2º turno. 
A live reunirá Alon Feuerwerker e Marcio de 

Freitas, analistas políticos da FSB 
Comunicação, e Marcelo Tokarski, sócio-

diretor do Instituto FSB Pesquisa. A 
mediação é de Rafael Lisbôa. Participe! 

Inscreva-se e acompanhe aqui.

Eleições 2020: quais os 
recados das urnas?

Márcio de Freitas
Analista Político da FSB Comunicação

• Black Friday 2020: varejistas já 

anteciparam data e prometem descontos 

de até 80%; shoppings esperam aumento 

de vendas de 21%

• Pedigree e Whiskas ganham lojas virtuais 

próprias no Brasil

• Via Varejo vai cortar duplicidade de lojas 

e economizar R$ 120 mi em 2021

• EUA têm meio milhão de novos casos de 

coronavírus desde segunda-feira; 

conselheiros de Biden descartam 

lockdown nacional contra o coronavírus

• China encontra coronavírus na 

embalagem da carne bovina brasileira

• Alemanha reduz esperança em fim 

rápido do isolamento de inverno

• Governo da Itália estenderá lockdown

para mais duas regiões

• Índia terá 100 milhões de doses de 

vacina da AstraZeneca em dezembro

• Premiê do Japão diz que não há 

necessidade de nova emergência 

• Bélgica calcula que imunidade de 

rebanho custaria 4 vezes mais mortes

• Madri vai suspender restrições à 

mobilidade em 10 áreas de saúde

5.810.652

29.070

5.267.567

378.348

164.737

456

• Fiocruz: 9 capitais no Brasil têm 

tendência de alta do coronavírus

• Diretores da Anvisa e do Butantan

explicam no Congresso vacina chinesa

• Testagem para Covid-19 mostra 

desigualdade social no Rio

• Fauci destaca necessidade de acesso 

igualitário a vacinas contra Covid-19

• Pandemia no Brasil começou com 3 

linhagens do coronavírus, diz Oxford

• Presidente do Fed, diz que disseminação 

ocorre em 'nível familiar'

• 7 coisas que o Brasil deveria fazer para 

controlar segunda onda

• Máscara pode prejudicar habilidade 

emocional e de comunicação em crianças

Somamos
Festival tem transmissão online

Dia Mundial da Gentileza
Ser gentil beneficia corpo e mente

Questão central
OMS estabelece Conselho de 
Economia da Saúde para Todos.

Sistema global
Organização instalará depósito de materiais 
patogênicos de todo o mundo na Suíça.

Aliança de vacinas 
arrecada US$ 2 bi
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