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Redes sociais

Sensações nas redes

Aumento de casos de Covid-19 no país e 
no mundo eleva a sensação de ‘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

Futurologia

O balanço das eleições municipais está 

bastante focalizado no desempenho dos 

partidos, o que é natural quando a 

preocupação maior é conectar o que se 

passou agora com o que vai se passar daqui 

a dois anos. Então lá vai um exercício de 

futurologia.

O Congresso Nacional, mais dia menos dia, 

vai tomar medidas que estabilizem a relação 

dívida/PIB, e o país não escorregará para a 

retomada inflacionária. Mas, depois de voltar 

ao patamar em que estava antes da 

pandemia, a economia vai crescer 

lentamente, devido antes de tudo às baixas 

taxas de investimento e à fraqueza do 

mercado interno.

Jair Bolsonaro chegará em 2022 bastante 

competitivo para ocupar uma vaga no 

segundo turno, e aí vai depender da amplitude 

da frente que se formar contra ele na reta 

final. Neste ponto, será ajudado pela 

dificuldade de unir a direita não bolsonarista e 

a esquerda.

Essa união aconteceu no Rio, em menor grau 

em Fortaleza e em Belém, mas foi exceção. E 

o principal entrave é cristalino: os partidos 

precisam cuidar de sobreviver, ainda mais 

com o progressivo garrote da cláusula de 

barreira.

Ou seja, a formação de uma frente 

antibolsonarista depende bastante de as 

diversas facções terem espaços razoáveis de 

sobrevivência. Não será trivial.
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A Rússia liberou o primeiro lote de vacinas da 
Sputinik V para aplicação da população em um 
hospital de Moscou. A instituição afirma ter 
começado a vacinar a população local na 
semana passada.

Divórcio
Efeitos na saúde física e mental

Pele ressecada
Causas: clima, banho quente e doenças

• OMS pede que Brasil leve 'muito a 

sério' aumento dos casos de Covid-19

• Fiocruz: média dos últimos sete dias é 

de 521 mortes

• Doria anuncia recuo da quarentena para 

fase amarela em SP

• USP começa a fazer teste por saliva a 

partir de terça para moradores de SP

• Cloroquina está associada ao risco de 

distúrbios mentais, diz UE

• Anvisa inicia inspeção na China para 

verificar produção da CoronaVac

• Qual o nível de vacinação necessário 

para voltarmos à 'vida normal'?

Contas públicas
Brasil registra superávit após oito meses 

de déficit

Crédito
Financiamento imobiliario dispara, mas 

alta de juros e desemprego ligam alerta

Empreendedorismo
Conheça os segmentos com menos 

mulheres no quadro societário

INSS
Prova de vida só volta em 2021

Petróleo
Opep estuda manter redução da produção

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,36%; dólar vai a R$ 5,34

• Vendas do e-commerce no Brasil têm 

aumento de 87%

• Estados Unidos devem registrar a maior 

Cyber Monday da história

• BC quer popularizar o Pix. Só falta 

combinar com o varejo

• Novo presidente da Abras quer volta de 

venda de remédios em supermercados

• 'Natal não será cancelado', diz prefeito de 

Belém, cidade onde Jesus nasceu

• Itália deve manter toque de recolher no 

Natal e Ano Novo

• Merkel crítica premiês estaduais por 

planos de abertura de hotéis no Natal

• Hong Kong fecha karaokês e centros de 

jogos depois de registrar 76 casos novos

• Casos de Covid-19 caíram 30% na 

Inglaterra após 2º confinamento

• Estudo francês avaliará efeitos da Covid-

19 na saúde mental

• Cingapura estuda caso de bebê nascido 

com anticorpos da Covid-19

• Israel pode vacinar 150 mil pessoas até o 

fim de ano

• Bolsonaro e Fernández fazem primeira 

reunião bilateral

• Reformas ficam de fora da 1ª reunião da 

base do governo após as eleições

• Maia cobra 'posição clara' do governo e 

cita urgência da reforma tributária

• 10 cidades tiveram abstenção maior que o 

número de votos no prefeito eleito

• Conheça o perfil dos prefeitos eleitos 

nas capitais

• Câmara: prefeitos eleitos abrem 11 vagas

• Vale tem maior lucro da história para 

um 3T na América Latina

• Perdigão convida consumidores para 

'Natal mais generoso de todos os tempos'

• Unilever vai testar semana de trabalho 

com 4 dias na Nova Zelândia

Amazônia
Desmatamento volta a bater recorde; 
Mourão destaca desaceleração no avanço 

Lixo
Solução está em design consciente

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

O novo desenho 
político das cidades 
brasileiras em 2021

Distribuição
Companhias aéreas têm 'missão do século' 
com entrega de vacinas para Covid-19.

Amanhã (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.

Outra opção
Moderna pede autorização emergencial
para vacina nos EUA e na Europa.

Mais testes
Novavax diz estar pronta para iniciar 
fase 3 de estudo de imunizante.

Protocolo
O Domodedovo Central City Hospital 
informou que, para receber a vacina era 
necessário se registrar em um site do 
governo russo e apresentar um teste de 
Covid-19 negativo.
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