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Sensações nas redes

Disseminação do coronavírus em alta 
crescente movimenta as redes e eleva o ‘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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Via de uma mão só?

Os cenários da reta final deste segundo turno 

trazem pelo menos uma constatação. Há alguma 

facilidade de os votos, partidos e personalidades 

da esquerda convergirem para o apoio a uma 

frente ampla antibolsonarismo, mas não se nota a 

mesma disposição nos demais antibolsonaristas.

Um exemplo da primeira tendência são o Rio de 

Janeiro e Fortaleza. Nos cariocas, até o PSOL 

recomenda apertar o 25 do Democratas. Na 

capital cearense, a convergência em torno do 

candidato cirista deixou em segundo plano os 

ressentimentos cultivados no afastamento entre 

Ciro Gomes e o PT.

Mas o contrário se nota, por exemplo, em Belém 

e Vitória, onde os candidatos antibolsonaristas 

são, respectivamente, do PSOL e do PT. Nesses 

dois lugares, a prioridade do centrismo continua 

sendo, aparentemente, derrotar a esquerda.

Uma via de mão única.

Aguardemos a urna. Mas desde já é razoável 

prever que, diante dos resultados, os que 

apoiaram Jair Bolsonaro em 2018 e agora 

procuram seu próprio caminho apresentem-se 

como a melhor opção para a troca de guarda em 

2022.

A dificuldade? A esquerda está mostrando, aqui e 

ali, músculos para ao menos disputar com 

chances uma vaga no segundo turno daqui a dois 

anos.
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No Dia Internacional de Combate à Violência 
contra a Mulher, a ONU ressalta que as 
restrições impostas pela pandemia do 
coronavírus agravaram as situação das vítimas
de agressões. Além de aumentar os casos, o 
isolamento afastou as mulheres das denúncias 
e atendimentos após ataques.

Cirurgia bariátrica
Saiba os tipos, riscos e como fazer 

Saúde física e mental
Os prejuízos que ficar em casa pode trazer

• Infecções se aproximam de 60 milhões e 

mundo busca acordos por vacinas

• Fiocruz: em uma semana, estados com 

alta de internações por Covid-19 passam 

de 15 para 21

• Mutações não estão aumentando 

velocidade de transmissão do vírus

• Fabricante pedirá à Anvisa extensão da 

validade de testes para Covid-19

• Milhares de testes nos estados também 

vencem a partir de dezembro

• UE busca evitar patentes para aumentar 

acesso a medicamentos durante crises

• Especialista defende políticas públicas

para evitar uma nova pandemia

• Pessoas que contrariam Covid-19 podem 

doar sangue após 30 dias

Emprego
Guedes: tivemos Caged positivo nos 

últimos meses e amanhã tem mais

Conjuntura
Pandemia provoca redução de 

investimentos estrangeiros no país

Acordo comercial
Entidades das indústrias de Mercosul e 

União Europeia pedem urgência

Combutíveis
Petrobras eleva preços nas refinarias ao 

maior nível em 3 meses

Balanço
Superávit em transações correntes do 

Brasil alcança US$1,473 bi em outubro

Indústria
Setor de máquinas no país tem em outubro 

melhor desempenho do ano, diz Abimaq

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,4%; dólar vai a R$ 5,32

• Black Friday da pandemia: como a Covid-

19 vai afetar a data

• Impulsionadas por ‘Cesta Covid-19’, 

vendas do setor de higiene sobem 5,8%

• Estudo aponta que alimentos derivados 

de plantas conquistaram os brasileiros

• Pela primeira vez, mundo registra 12 mil

óbitos por Covid-19 em 24 horas

• UE não deve relaxar restrições contra 

vírus rápido demais; países do bloco

podem iniciar vacinação já em dezembro

• EUA ultrapassam 2 mil mortes por Covid 

em um dia com hospitais lotados; 

milhões de pessoas ignoram pandemia e 

viajam para Dia de Ação de Graças

• Alemanha tem recorde de casos de 

Covid-19 com 410 mortes em 24 horas

• Tóquio pede redução do horário de bares 

e restaurantes

• Diretor de hospital faz relato dramático 

na Croácia: 'estado de guerra'

• Rússia supera marca de 500 mortes 

diárias por Covid-19 pela primeira vez

• Casa Branca avalia suspender restrições 

de viagem a Brasil e Europa

• Venezuela tem mais de 100 mil casos

• Itália ultrapassa a marca de 52 mil 

mortes por coronavírus

• Risco de coronavírus para consumidores 

de congelados é 'muito baixo', diz China

• Bolsonaro e Guedes prometem 

desburocratização a empresários

• China acusa Eduardo Bolsonaro de 

ameaçar relação entre países; deputados

pedem saída de parlamentar da Comissão 

de Relações Exteriores da Câmara

• Aras defende competência de estados 

para estabelecer vacinação obrigatória em 

caso de 'inação' do governo federal

• Número de indígenas eleitos para cargos 

municipais cresce 28%

• Google lança Task Mate, app que paga 

para você fazer 'bicos' para a empresa

• Red Bull e Magalu fazem ação 

conjunta inédita para a Black Friday

• Balenciaga cria game para divulgar sua 

coleção Outono/Inverno 2021

Energia renovável
5 previsões para esse mercado em 2021

Conama
Maioria no STF vota para restaurar normas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Isolamento
Brasileiros ficaram 'cansados' das medidas de 
restrição ao coronavírus, aponta relatório de Oxford.

Agressividade
Pandemia aumentou vulnerabilidade 
de mulheres refugiadas.
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