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Redes sociais

Sensações nas redes

Resultados das eleições municipais 
elevam a sensação de ‘alegria’.
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Principais assuntos

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

Ainda sobre a eleição

A eleição municipal evidenciou que o 
movimento rumo à direita das urnas de 

2018 capilarizou nas cidades. E saíram-se 

bem os partidos que conseguiram surfar 
nas duas ondas, a ideológica antiesquerda

e a das relações privilegiadas com quem 
tem as chaves do Orçamento Geral da 

União.

Era previsível, e foi previsto, que as 

legendas do chamado centrão, portanto, 
estivessem em posição privilegiada para a 

colheita municipal da semeadura feita por 

Jair Bolsonaro dois anos atrás. Ganhando 
terreno inclusive dos fugazmente (2016-18) 

hegemônicos (P)MDB e PSDB.

E a esquerda viu prosseguir seu desgaste, 

inclusive porque a onda conservadora 
passou a varrer o Nordeste, também como 

efeito da troca de guarda na máquina 
federal. Mas a esquerda permanece 

entrincheirada, e ensaia algum 

protagonismo no Sul-Sudeste, mesmo 
ainda longe de virar o jogo.

E 2022? Se Bolsonaro retiver a capacidade 

hegemônica sobre seu campo, esse 

'centro' agora vitaminado não terá como 
deixar de endossá-lo, nem que seja num 

eventual segundo turno. A principal 
ameaça, por enquanto? Os ensaios de um 

'bolsonarismo sem Bolsonaro'.

Um pessoal que aliás tem motivos para 

comemorar o resultado das urnas.
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A Moderna anunciou hoje que 
sua vacina experimental é 94,5%
eficaz na prevenção da Covid-19. 
Em uma semana, é a segunda 
farmacêutica americana que, 
relata resultados de testes que 
superaram as expectativas. 
Assim, os EUA podem ter dois 
imunizantes autorizados para uso 
emergencial em dezembro, com 
até 60 milhões de doses 
disponíveis.

Limites
Organização do tempo no home office

Leite
Mitos e verdades sobre o alimento

• J&J inicia teste de candidata a vacina 

contra Covid-19 de duas doses

• Iata elabora recomendações para 

transporte de vacinas contra covid

• UE: monitorar segurança dos novos 

tipos vacinas será grande desafio; bloco

assina acordo com CureVac para 

garantir 5ª vacina contra Covid-19

• Coronavírus chegou à Itália mais cedo 

do que se pensava

• É possível ter Covid-19 e gripe?

• Encontro pede resposta 'sem paralelo' a 

várias crises globais

Conjuntura
Retomada econômica deve ter investimento 

privado, diz presidente do BC

Meios de pagamento
PagTesouro começa a disponibilizar Pix

como forma de pagamento

Dólar
Distribuição de vacina pode fazer com que 

moeda caia 20% em 2021, diz Citi

Vale
BNDES vende 40 milhões de ações da 

mineradora

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,7%; dólar vai a R$ 5,43

• Amazon antecipa Black Friday para 20/11

• Pix vai viabilizar pequenos negócios

• Ikea está testando novas soluções para 

consumo mais sustentável, diz diretora

• Carne vegetal é nova aposta da Unilever

para bares e restaurantes

• Vacinação em massa na Itália começará 

no 2º semestre de 2021

• Bélgica anuncia que vacina contra o novo 

coronavírus será gratuita e opcional

• Maioria das pessoas não será vacinada 

até 2021, diz ministro britânico

• Confinamento evitou cerca de 4 mil mortes 

na Espanha, diz estudo

• EUA: Washington e Michigan anunciam 

novas medidas anti-Covid-19

• Suécia veta reuniões públicas com mais 

de 8 pessoas para conter segunda onda

• COI expressa confiança nos Jogos em 

meio à alta de Covid-19 no Japão

• Alemanha quer apertar lockdown

• Portugal: queda de 73% no turismo

• Xangai: testes de Covid-19 em 

importações de alimentos de 'alto risco'

• Mesmo sem indícios de fraudes, 

Bolsonaro questiona urnas eletrônicas; 

apesar de empenho do presidente, 

eleições têm onda conservadora menor

• Siglas de centro tradicionais foram 

grandes vencedoras, diz Mourão

• Maia sinaliza a aliados que decidirá 

sucessor após 2º turno

• Reformas devem ficar para depois do 2º 

turno, dizem líderes do governo

• Em meio a pandemia, abstenção nas 

eleições é a maior em 20 anos

• Cidadão assinará documentos e validará 

transações com governo por meio digital

• Azul: turismo de negócios em 80% do 

nível pré-pandemia em meados de 2021

• Coca-Cola e Banco BV vão investir R$ 

1,6 milhão em empreendedores negros

• Grupo ativista registra queixa contra 

ferramenta de rastreamento da Apple

Incêndios no Acre
Área queimada 39% maior que em 2019

Dow Jones
Brasileiras têm índice de sustentabilidade

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Amanhã (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?

Conselho
OMS diz que não é hora de relaxar, 
apesar de notícias animadoras.

Planejamento
UE quer acordo para garantir vacina.

Avaliação
EMA analisa dados em tempo real.
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