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* 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

Sensações nas redes

Possibilidade de nova quarentena movimenta 
conversas e eleva a sensação de ‘desânimo’
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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

Deixou de ser 

assunto?

Os índices de sucesso de prefeitos e vereadores 

candidatos à reeleição ou a outro cargo parecem 

ter voltado ao patamar costumeiro, entre 50% e 

60% (leia), depois de uma certa queda em 2016. 

Eis mais um sinal do possível cansaço com a 

chamada nova política.

Mas a melhor indicação da mudança é um fato 

observável sem a necessidade de fazer conta. A 

nova política deixou de ser assunto. Talvez 

porque em meio a uma pandemia 

experimentações extremas não sejam tão 

atraentes. Ou talvez porque tenha cansado 

mesmo.

Ou uma combinação das duas coisas.

Vamos então aguardar mais sinais neste segundo 

turno, no domingo. Mas, regra geral, e mesmo 

quando estão no páreo propostas de renovação 

política local, as disputas se dão entre 

personagens conhecidos.

Em 2020, a nova política está com cara de 

bananeira que já deu cacho. Será uma 

sinalização para 2022?
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O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, 
afirmou que o laboratório provavelmente 
fará um teste global adicional para verificar a 
eficácia de sua vacina contra Covid-19. O 
novo estudo será aberto para avaliar o uso 
do imunizante com uma dosagem mais 
baixa, após a empresa admitir que teve um 
problema durante os testes clínicos que 
desenvolve com a Universidade de Oxford.

Fim de ano
Guia para uma ceia de Natal segura

Sem tempo
Como lidar com excesso de informação

• Malala se junta à campanha da Unesco 

para proteger a educação na pandemia

• Vazamento de senhas da Saúde expõe 

dados de 16 mi de pacientes de Covid-19

• Pulmão se recupera bem mesmo em 

pacientes com quadro grave de Covid-19

• Falta de doadores cria pior crise da 

história dos hemocentros

• Pesquisa aponta queda nos serviços de 

radioterapia durante pandemia

• Expectativa de vida no Brasil sobe para 

76,6 anos em 2019

• OMS: milhões de mortes por ano podem 

ser evitadas com atividade física

• Mais tarefas para mulheres na pandemia 

prejudicam ganhos de igualdade

Emprego formal
Brasil tem abertura de vagas recorde; 

país poderá ter zero de perda, diz Guedes

Consumo
Intenção das famílias cresce pela terceira 

vez consecutiva

Auxílio emergencial
Funchal diz que objetivo do BC é alinhado 

com Ministério da Economia

Conjuntura
BC não vê sinal de expectativa de inflação 

muito acima da meta em 2021

Contas públicas
Governo central tem déficit primário de R$ 

3,6 bi em outubro, melhor que esperado

Óleo e gás
Petrobras reduz plano de investimentos 

com queda do preço do petróleo

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,05%; dólar vai a R$ 5,33

• Liveshops são aposta das marcas na 

Black Friday 2020

• Black Friday terá descontos agressivos e 

será mais digital do que nunca

• Consumidores buscam menos celulares e 

mais livros na Black Friday

• Biden e Trump planejam Ação de Graças

discreto; aeroportos dos EUA têm dia 

mais movimentado desde março

• Corrida por vacina na China acende 

alerta sobre mercado paralelo

• Portugueses aguardam novidades sobre 

restrições no Natal

• Supremo veta restrições anti-Covid em 

locais de culto de NY

• 'Não podemos esperar até UTIs estarem 

cheias', diz Merkel

• Londres adotará 2ª categoria mais alta 

de risco de Covid

• Itália registra 29.003 novos casos de 

coronavírus e 822 mortes

• Coreia do Sul relata maior pico de Covid-

19 desde março

• França confirma que vacinação pode 

começar no fim deste ano

• Novos lockdowns esmagam confiança do 

consumidor francês e alemão

• Mercado de Xinfadi em Pequim

suspende venda de congelados

• Angola registou 99 novos casos em 24h

• Na Suíça, Covid-19 faz câmara funerária 

ser montada num entreposto industrial

• Bolsonaro diz que não vai depor no 

inquérito de suposta interferência na PF

• Mourão: fala de Eduardo sobre China não 

interfere na atuação do governo

• Guedes nega atrito com presidente do BC 

e diz que Campos defende as reformas

• STF não permitirá desconstrução da Lava 

Jato, afirma Fux

• Supremo já tem maioria para liberar 

reeleição de Maia e de Alcolumbre

• No Rio, 46,8% das denúncias de crimes 

eleitorais envolvem milícias ou tráfico

• LG vai se separar de cinco subsidiárias

• Nielsen divulga ranking de produtos 

inovadores Latam

• Lacoste inaugura, na Grande São Paulo, 

primeiro outlet-conceito na América Latina

• Le biscuit e B2W Digital fazem parceria

para expansão nacional com marketplace

Consumo de plástico
Rede de hotéis quer reduzir 87%

Aquecimento global
Nova Zelândia deve declarar emergência

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Dúvidas
Italianos 'confusos' sobre 
vacina contra a Covid-19.

Pfizer
Anvisa recebe documentos para submissão 
contínua de vacina.

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/11/22/mais-da-metade-dos-prefeitos-e-vereadores-se-elege-novamente-em-2020.ghtml
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28622T-OBRWD
https://www.cnbc.com/2020/11/26/astrazeneca-oxford-defend-vaccine-trials-after-questions-raised-in-us.html
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/vacina-da-astrazeneca-contra-a-covid-19-precisa-de-estudo-adicional-diz-ceo-da-farmaceutica.shtml
https://www.moneytimes.com.br/astra-avalia-conduzir-ensaio-global-adicional-de-vacina-diz-ceo/
https://www.infomoney.com.br/economia/astra-avalia-conduzir-ensaio-global-adicional-de-vacina-diz-ceo/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/11/26/astrazeneca-deve-realizar-teste-adicional-de-vacina-diz-ceo
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/26/astrazeneca-says-its-covid-19-vaccine-needs-additional-study
https://www.dw.com/pt-br/astrazeneca-admite-erro-e-cria-d%C3%BAvidas-sobre-efic%C3%A1cia-de-vacina/a-55740117
https://timesofindia.indiatimes.com/india/astrazeneca-manufacturing-error-clouds-vaccine-study-results/articleshow/79419695.cms
https://emais.estadao.com.br/blogs/daniel-martins-de-barros/guia-para-uma-ceia-de-natal-segura/
https://www.uol.com.br/vivabem/reportagens-especiais/excesso-de-informacao-afeta-nossa-saude-como-lidar-melhor-com-isso/index.htm
https://en.unesco.org/news/malala-yousafzai-joins-campaign-unescos-covid-19-global-education-coalition-safeguard-girls
https://exame.com/brasil/vazamento-de-senhas-da-saude-expoe-dados-de-16-mi-de-pacientes-de-covid-19/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/11/26/covid-pulmao-de-pacientes-com-quadro-grave-se-recupera-bem-sugere-estudo.htm
https://globoplay.globo.com/v/9054505/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-11/covid-19-pesquisa-aponta-queda-nos-servicos-de-radioterapia-no-pais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-11/expectativa-de-vida-no-brasil-sobe-para-766-anos-em-2019
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-11/oms-milhoes-de-mortes-por-ano-podem-ser-evitadas-com-atividade-fisica
https://www.bbc.com/news/world-55016842
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2861K7-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2861O3-OBRBS
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-11/intencao-de-consumo-das-familias-cresce-pela-terceira-vez-consecutiva
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/26/funchal-diz-que-objetivo-do-bc-e-alinhado-com-ministerio-da-economia.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2861JX-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28624W-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28613W-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2862DU-OBRBS
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/11/26/liveshops-sao-aposta-das-marcas-na-black-friday-2020.html
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/11/26/black-friday-comeca-a-0h-mais-digital-do-que-nunca-e-com-descontos-agressivos
https://exame.com/pme/black-friday-consumidores-buscam-menos-celulares-e-mais-livros-na-data/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2861B0-OBRWD
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/11/26/aeroportos-dos-eua-tm-dia-mais-movimentado-desde-maro.ghtml
https://6minutos.uol.com.br/coronavirus/corrida-por-vacina-contra-covid-na-china-acende-alerta-sobre-mercado-paralelo/
https://pt.euronews.com/2020/11/26/portugueses-aguardam-novidades-sobre-o-natal
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2020/11/26/supremo-veta-restricoes-anti-covid-em-locais-de-culto-de-ny_7845c1da-3fdb-47e1-a6cc-6f339b744e27.html
https://www.dw.com/pt-br/n%C3%A3o-podemos-esperar-at%C3%A9-utis-estarem-cheias-diz-merkel/a-55732790
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2861DZ-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2861Z4-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2861BW-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2861BA-OBRWD
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN286188-OBRBS
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/mercado-de-xinfadi-em-pequim-suspende-venda-congelados/50000237-4404699
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1635799/angola-registou-99-novos-casos-e-uma-morte-nas-ultimas-24-horas
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/11/26/na-sua-covid-19-faz-cmara-funerrias-serem-montadas-num-entreposto.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/bolsonaro-abre-mao-de-depor-no-inquerito-em-que-e-investigado-por-suposta-interferencia-na-pf.shtml
https://exame.com/brasil/mourao-fala-de-eduardo-sobre-china-nao-interfere-na-atuacao-do-governo/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/26/guedes-nega-atrito-com-presidente-do-bc-e-diz-que-sabia-que-campos-defendeu-as-reformas.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-11/supremo-nao-permitira-desconstrucao-da-lava-jato-afirma-fux
https://www.poder360.com.br/congresso/supremo-ja-tem-maioria-para-liberar-reeleicao-de-maia-e-de-alcolumbre/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/11/26/no-rio-468percent-das-denuncias-de-crimes-eleitorais-envolvem-milicias-ou-trafico.ghtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2861PU-OBRBS
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/11/26/nielsen-divulga-ranking-de-produtos-inovadores-latam.html
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/11/26/lacoste-inaugura-na-grande-sao-paulo-primeiro-outlet-conceito-na-america-latina/
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/11/26/le-biscuit-e-b2w-digital-celebram-parceria-para-expansao-nacional-com-marketplace/
https://epocanegocios.globo.com/Sustentabilidade/noticia/2020/11/accor-quer-reduzir-87-do-consumo-de-plastico-de-sua-rede-de-hoteis-ao-eliminar-embalagens-descartaveis-de-xampu-e-condicionador.html
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2861IV-OBRWD
https://pt.euronews.com/2020/11/26/italianos-confusos-sobre-vacina-contra-a-covid-19
https://www.moneytimes.com.br/anvisa-recebe-documentos-da-pfizer-para-submissao-continua-de-vacina-contra-covid-19/

