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Redes sociais

Sensações nas redes

O temor de uma 2ª onda de Covid-19 soma-se 
às eleições municipais, impulsionando 'medo'.
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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

Poder mudar o mundo

Todos iniciamos nossas carreiras com aquela 

vontade de mudar o mundo. Mudar a vida das 

pessoas. Mudar.

Com o tempo, envoltos em tantas entregas, 

compromissos, conteúdos, nossa inocência 

transforma-se em trabalho, vendas, metas.

Mas, felizmente, o propósito de fazer algo por 

alguém sempre fica intrínseco no modo como 

vemos as coisas.

Recentemente, idealizamos um projeto que 

transforma a vida de muita gente. A promoção e a 

campanha de um aplicativo que ajuda crianças 

surdas a lerem, o StorySign, da Huawei.

Com o mote “Sinais que mudam o mundo”, 

estamos dando a oportunidade a milhões de 

pequenos brasileiros de terem acesso a algo tão 

inspiracional e libertário, a literatura.

Segundo dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), existem 28 milhões de pessoas 

com algum nível de surdez, representando 14% 

da população brasileira.

E representatividade e inclusão importam. 

Importam demais.

Seja você também um agente transformador para 

o mundo em seu trabalho. Cave oportunidades 

que possam melhorar a vida de alguém. Mais do 

que o propósito que você desenvolve para sua 

marca, pense no seu. E sempre se pergunte: o 

que eu fiz hoje para melhorar o dia de alguém?
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O diretor da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA), Guido 
Rasi, afirma que uma vacina
contra a Covid-19 pode começar 
a ser distribuída no continente a 
partir de janeiro. Rasi diz que a 
entidade pode dar certificação a 
um imunizante até o fim do ano. 
Além da vacina da 
Pfizer/BioNTech, a EMA aposta 
em mais seis ou sete a serem 
lançadas em 2021.

Dia Mundial do Diabetes
Saiba mais sobre a doença

Alimentação saudável
Aprenda trocas simples no cardápio

• Laboratórios privados têm alta de testes 

positivos da Covid-19 em novembro

• Coronavac: pausa nos testes não 

desmobilizou voluntários em São Paulo

• Seguros-viagem passam a oferecer 

cobertura para Covid-19

• Pesquisadores descobrem solução barata 

para limpar o ar em sala de aula

• Coronavírus pode afetar o sistema 

reprodutivo masculino

Conjuntura
Na pandemia, um terço dos reajustes 

salariais não cobre sequer a inflação

Efeito da crise
Ano escolar perdido ameaça renda e 

produtividade no longo prazo

Contas públicas
Futuros prefeitos terão desafio de 

administrar rombo de R$ 29 bi

5G
Anatel e ABDI: testes de redes privadas

Setor aéreo
Um terço das rotas globais desaparece

ESG
25% dos jovens investidores deixa de lado 

convicções pessoais por retornos maiores

• 8 em cada 10 brasileiros das classes C e 

D querem comprar na Black Friday

• Nissan quer vender design (sustentável)

• EUA relatam recorde de 187.095 novas 

infecções por coronavírus em 24h

• Curva de casos na Itália desacelera; 

país descarta hidroxicloroquina para casos 

leves de Covid-19

• Chanceler da Áustria confirma lockdown

nacional a partir da próxima terça-feira

• Portugal: casos de Covid-19 têm recorde

• Polícia alemã usa jato d'água em protesto 

contra lockdown em Frankfurt

• Casamentos no México são foco de alta 

propagação de coronavírus

• 70% da população espanhola estão em 

localidades de alto risco de contágio

• Drones patrulham praias de Sydney para 

evitar nova onda da pandemia

• Chile: Santiago mantém taxa de exames 

positivos de Covid-19 em 2%

• Canadá pode ficar sem Natal se não 

controlar a Covid-19, diz primeiro-ministro

• Ministro da Defesa e comandantes 

militares: nota oficial reforça separação 

entre Forças Armadas e política

• MP diz que Flávio Bolsonaro comprou 12 

salas com dinheiro de origem incerta

• Inquérito que investiga suposta 

interferência de Bolsonaro na PF está 

parado há dois meses

• Governo quer estimular digitalização de 

serviços públicos nos estados

• Vice-presidente do TSE reafirma 

segurança da urna eletrônica; país tem 

uma das campanhas mais violentas

• Fundação Palmares: documento revela 

motivos de exclusão de negros vivos

• Em podcast, Bill Gates vai debater as 

'grandes questões' da humanidade

• Google, Amazon e Nvidia estão criando 

assistentes com IA só para médicos

• Volkswagen investirá US$ 86 bilhões em 

novas tecnologias nos próximos 5 anos

• Paixão do brasileiro pelo home office caiu 

ao longo na pandemia

Redução de CO2
Brasil é peça-chave para petroleiras 

Rider R4
Coleção com menor impacto ambiental

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia da

FSB Comunicação

Eleições 2020: 
quais os recados 

das urnas?

Números aumentam
Mundo já tem mais de 1,3 milhão de mortes.

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.
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