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Dados da OMS

A EpiVacCorona, que está sendo 
desenvolvida na Rússia, cria imunidade um 
mês após a inoculação, disse Alexander 
Ryzhikov, do Centro Estatal de Pesquisa de 
Virologia e Biotecnologia Vektor. A vacinação 
com o imunizante será sazonal, mas o ritmo 
exato ainda não foi determinado. Estima-se 
que a revacinação seja necessária a cada 6 a 
10 meses.
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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

Emprego
PNAD: Brasil chega a 14,1 mi de 

desempregados no 3º tri

Óleo e gás
ANP retoma 17ª rodada e inclui blocos que 

podem ter jazidas além de 200 milhas

Energia
ONS projeta alta de 4,4% na carga em 

dezembro e chuvas abaixo da média

Sistema financeiro
BC estende prazo para implementação do 

open banking; 1ª fase apenas em 2021

Crédito
Estoque no Brasil sobe 1,4% em outubro e 

acelera em 12 meses, diz BC

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,37%; dólar vai a R$ 5,32

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Alta do contágio pelo coronavírus movimenta 
as redes e eleva 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)

27 de novembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Caged x PNAD

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), o Brasil criou em 

outubro 395 mil vagas a mais de emprego 

formal do que eliminou. Um recorde absoluto 

para um mês na série histórica que vem desde 

1992 (leia).

Mas segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD), o desemprego já aflige 

14,6% dos brasileiros. É o resultado do 3º 

trimestre de 2020. Uma alta de 1,3 ponto 

percentual sobre o trimestre anterior. Também é 

a maior taxa da série histórica com a 

metodologia atual, iniciada em 2012 (leia).

O governo bate bumbo com o primeiro número, 

e naturalmente a oposição cuida de divulgar o 

segundo. Mas quem está certo, afinal? 

Provavelmente ambos.

A retomada dos empregos em carteira parece 

robusta, e há alguma possibilidade de 2020 

acabar zerado na criação versus destruição de 

empregos formais. Mesmo que o saldo final seja 

algo negativo, se o número for pequeno será 

uma conquista e tanto em ano de Covid-19 

descontrolada por aqui.

Mas o desemprego também cresce, porque tem 

mais gente procurando emprego e o mercado 

não absorve. É uma consequência da 

metodologia.

O fato é que a economia parece retomar. A 

dúvida é se, e quanto, ela vai resistir no pós-

pandemia ao fim do auxílio emergencial e das 

demais medidas de emergência.

Herança política

A disputa eleitoral na cidade de São Paulo 

expõe duas formas distintas de fazer 

campanha eleitoral e conquistar o voto do 

eleitor. O prefeito Bruno Covas (PSDB) se 

apresenta como um grande zelador, cujo 

cuidado com a gestão tem números, ações, 

dados de afogar algoritmo.

Covas cita tudo da administração como uma 

máquina, sem expressar emoção. É frio e 

metódico, como um bom burocrata que 

merece promoção. Foi eleito vice de João 

Doria na disputa anterior, e agora pede para 

ser o legítimo titular na urna, centrado em 

alianças de partidos que lhe deram maior 

tempo de TV no primeiro turno.

O desafiante Guilherme Boulos (PSol) é um 

Lula com diploma de faculdade. Tem a barba, 

é articulado e espirituoso, gera empatia e 

emoção. E traz ideias econômica novíssimas, 

importadas diretamente dos anos 1980. Fala 

coisas desconexas, mas encadeia tudo de 

uma forma sedutora, atrai os jovens e joga 

Among Us. Tem redes sociais muito mais 

ativas que o adversário.

Bruno Covas tem o nome tradicional e faz 

política como o avô Mário Covas na forma de 

usar os instrumentos de comunicação. Não 

demonstra o temperamento hereditário e 

brigão, por vezes bonachão do Covas que foi 

governador e não fugia de uma boa briga 

verbal.

Boulos busca ocupar no imaginário das 

esquerdas o espaço que pertenceu a Lula, 

que declarou apoio imediato a ele nem logo as 

urnas mostravam os resultados.

São Paulo é um caso de herança política. Um 

é genérico com diferenças, enquanto o outro 

quer entrar no testamento pela semelhança.
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• Volkswagen acelera desenvolvimento de 

modelo elétrico compacto

• Teles saem em defesa de participação 

da Huawei no 5G

• Intelbras pede registro de abertura de IPO

• C&A, Malwee e Renner lideram ranking de 

transparência na moda

• Moraes prorroga inquérito contra 

Bolsonaro e quer opinião da PGR

• Cármen diz ser 'antirrepublicano' ato de 

Bolsonaro em bloquear seguidores críticos 

ao governo nas redes

• TRF1 restringe acesso a sistemas por 

suspeita de ataque cibernético

• Mourão se junta a Itamaraty e critica 

resposta da China a Eduardo Bolsonaro

• Campos Neto e Guedes negam conflito

• Maia: combate ao racismo deve ser 

agenda prioritária do Parlamento

• Renan trabalha para ajudar grupo de Maia 

a derrotar Arthur Lira na Câmara

76 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (01/12), ao meio-
dia, a Bússola promove um webinar 

especial para analisar os resultados do 2º 
turno das eleições municipais e fazer um 

balanço do processo eleitoral deste ano. 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.

O novo desenho político 
das cidades brasileiras 

em 2021

Márcio de Freitas
Analista Político da FSB Comunicação

• Black Friday: fiscalização do Procon-SP 

registra infração em 70% de lojas

• 'Black Fralda' traz produtos infantis com 

até 50% de desconto

• Mercado Livre tem caminhão especial 

para entregas na Black Friday
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• Fiocruz: aumento de casos e óbitos de 

Covid-19 deve servir de alerta

• Supostos hackers norte-coreanos 

tentaram atacar AstraZeneca

• Tratamento da Covid-19 tem avanços, 

mas sem solução milagrosa

• 'As crianças estão menos doentes do 

que antes': doenças infecciosas sumiram

• 74% dos pacientes interromperam 

tratamento de câncer na pandemia

Trabalho na pandemia
Geração Z e millennials sentem mais os 
impactos 

Compulsão por compras
Black Friday pode ser gatilho

Vacina russa poderá dar 
imunidade por 6 meses

Sustentabilidade na moda
Aumento nas vendas de roupas de 2ª 
mão pode ajudar a conter a crise 

No comércio
Alemanha bane sacolas plásticas

• Parlamento UE aprova isenção de 

imposto sobre vacinas anti-Covid

• A corrida para obter vacinas suficientes

na América Latina

• Epidemia desacelera no Reino Unido; 

taxa de transmissão está abaixo de 1

• França pondera forçar pacientes 

infectados com coronavírus a isolar

• Espanha: plano de vacinação espera 

atingir toda a população em três fases

• Número de pacientes hospitalizados nos 

EUA chega a 90 mil

• Rússia vacinará Forças Armadas; novos 

casos diários de Covid-19 batem recorde

• Japão cancela tradicional saudação de 

Ano Novo por Covid-19

• Maioria dos alemães aprova medidas 

rígidas de contenção, diz pesquisa

• Pacientes assintomáticos provocam 

disparada de Covid-19 na Coreia do Sul

• Aglomeração em velório de Maradona

preocupa autoridades de saúde

• Aeroporto de Viena integra teste de 

Covid à rotina de check in

• Dinamarca quer desenterrar 'visons 

zumbis' de valas coletivas

Sputnik
Índia produzirá mais de 100 milhões 
de doses da 1ª vacina russa.

Validação
OMS diz que precisa de mais do que comunicados 
à imprensa para avaliar candidatas a vacina.

https://covid19.who.int/
https://sputniknews.com/russia/202011271081289686-russias-epivaccorona-vaccine-helps-create-immunity-1-month-after-inoculation-developer-says/
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https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN2871FW-OBRBS
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https://www.youtube.com/watch?v=5oNlOL1UpSQ
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https://www.bbc.com/portuguese/topics/c340q430z4vt
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,dia-nacional-de-combate-ao-cancer-74-dos-pacientes-interromperam-tratamento-na-pandemia,70003530595
https://exame.com/carreira/geracao-z-e-millennials-sentem-mais-os-impactos-da-pandemia/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/11/27/black-friday-pode-ser-gatilho-e-reacender-compulsao-por-compras.htm?cmpid=copiaecola
https://www.greenbiz.com/article/booming-secondhand-clothing-sales-could-help-curb-sustainability-crisis-fashion
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https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/afp/2020/11/27/a-corrida-para-obter-vacinas-suficientes-na-america-latina.htm?cmpid=copiaecola
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN287257-OBRWD
https://www.france24.com/en/europe/20201127-france-weighs-forcing-coronavirus-infected-patients-to-isolate
https://www.efe.com/efe/espana/portada/el-plan-de-vacunacion-espera-llegar-a-toda-la-poblacion-en-tres-fases/10010-4405215
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2872D9-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2871AP-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2871BM-OBRWD
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/pesquisa-indica-que-maioria-dos-alem-es-aprova-medidas-rigidas-de-conten-o/50000237-4405453
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2871Q7-OBRWD
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/ministro-da-saude-de-buenos-aires-admite-preocupa-o-apos-velorio-maradona/50000237-4405624
https://youtu.be/4MFyodjaFSk
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2871VG-OBRWD
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