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Trump testa positivo 

para Covid-19
Donald Trump anunciou no Twitter 
que ele e a primeira dama Melania
estão com Covid-19. O presidente 
americano tem sintomas leves e foi 
medicado com um coquetel em fase 
de testes. Trump suspendeu a 
agenda de campanha. Com febre e 
fadiga, ele foi encaminhado para o 
hospital militar Walter Reed para 
avaliação médica e chegou 
andando ao local. Autoridades de 
todo o mundo desejaram melhoras.

619 mi
perfis potencialmente

impactados

* 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

Operações de crédito
Governo prorroga alíquota zero de IOF

Energia elétrica
Demanda deve saltar 5%, diz ONS

Veículos
Venda de novos em setembro atinge maior 

nível do ano, diz Fenabrave

Varejo
Setor recua em setembro com incertezas 

globais e risco de aceleração da Covid-19

Moedas virtuais
Contribuintes informam à Receita mais de 

R$ 100 bi em operações em 12 meses

B3/câmbio
Bolsa tem pior semana desde maio; dólar 

tem 4ª alta e vai a R$ 5,66

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Debates sobre a confusão de sintomas 
impulsionam 'depressão'.
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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

Trump

E Donald Trump é a enésima vítima do 

SARS-CoV-2. Na idade dele, e com o 

sobrepeso dele, o risco não é 
desprezível. A dúvida principal é sobre o 

efeito que isso possa vir a ter no 
desenlace da eleição presidencial de 

novembro, que até o momento 

apresenta cenário bem desfavorável ao 
republicano.

Outra dúvida é se o adversário, Joe 

Biden, foi contaminado no debate desta 

semana, o primeiro dos três previstos. 
Outra dúvida ainda é se haverá mesmo 

os dois debates que faltam. É muita 
dúvida junta numa eleição que parecia 

mais ou menos encaminhada. Parecia.

Vamos ver como o presidente norte-

americano se sai dessa. Se escapar 
com alguma tranquilidade poderá 

saborear um certo "efeito Bolsonaro", 

bradar que venceu o que Trump chama 
de "vírus chinês" quando quer 

esculachar o concorrente asiático.

Cada um que faça sua aposta. Agora é 

olhar as pesquisas todo dia. Um bom 
lugar para isso é o FiveThirtyEight (leia). 

Vale a pena acompanhar a eleição 
norte-americana por ali. Especialmente 

se você é chegado em apostas e não 

gosta de perder.

Saída pelo esgoto!

O preço mínimo para a concessão de 

saneamento de água e esgoto da região 

metropolitana de Maceió (AL) era de R$ 

15 milhões. O valor pago pela empresa 

que venceu a disputa esta semana foi de 

R$ 2.000.000.000,00. Isso mesmo, dois 

bilhões de reais. Ágio de 13.180%. 

Outros R$ 2,6 bilhões devem ser 

investidos na região nos próximos 35 

anos. É um ganho fabuloso para o 

Estado, incluindo governo e população.

É o primeiro efeito do novo marco 

regulatório do Saneamento. E é só o 

começo.

Alô, Cedae. A geosmina pode estar com 

os dias contados. A oportunidade de 

mudar o setor está passando na frente 

dos gestores públicos, toda encilhada e 

paramentada. É hora de deixar os 

entrementes e ir pros finalmentes, com 

licença dos mestres Dias Gomes e Paulo 

Gracindo.

O Brasil real está aí, muito além dos 

conflitos e frases que não param de pé 

sobre a corda bamba da política. Jogar 

saliva para lá e pra cá em tempo de 

pandemia só aumenta o risco de 

contaminação.

O trabalho real pode ser ampliado 

para outros setores, petróleo e gás tem 

leis para serem atualizadas e terão efeito 

benéficos. A forma de se licitar no país é 

antiga e pouco inteligente. Há muito a se 

fazer. Para sair da crise, é preciso ser 

simples, buscar união e não desperdiçar 

esforço em áreas improdutivas.

Disputas políticas geram pouca luz e não 

melhoram a vida do povo. No final, só 

produzem m… que não pode ser 

privatizada, não gera emprego e não terá 

interessados em comprar.

Sustentável

Manguezais
TRF-2 derruba liminar e decisão que 

tirou proteção volta a valer

Chapada dos Veadeiros
Incêndio fecha visitações em parque

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

34.161.721

1.016.986

• Oferta de ações da Suzano rende R$ 

6,9 bi para BNDESPar

• Marcopolo vai fechar fábrica no Rio

• Conselho da Linx se posiciona a favor 

de oferta da Stone e marca assembleia

• McDonald’s contrata ex-conselheira de 

Barack Obama

• Transformação digital acelerada durante 

pandemia terá mais investimentos

• Anvisa inicia análise de dados para futuro 

registro da vacina CoronaVac

• OMS pede que fabricantes de vacina 

solicitem aprovação para uso emergencial

• Universidade de Oxford adia pra janeiro a 

entrega da vacina contra Covid-19

• Diretor do Butantan se preocupa com 

logística da vacina contra o coronavírus

• Guedes diz que Marinho é 'fura teto' e 

'despreparado'; Assessoria de Marinho

nega críticas ao ministro da Economia

• Indicação de Kassio Marques ao STF é 

publicada no Diário Oficial

• Mourão diz que reforma administrativa 

‘deveria ser mais profunda’

• Perde validade MP que liberou R$ 60,1 bi 

para enfrentamento da pandemia

• Juíza da Lava Jato reconhece legalidade 

de palestras de Lula e libera parte de bens

• Governo discute fusão de Ibama e ICMBio

• Principal grupo de oposição a Alcolumbre

no Senado enfrenta esvaziamento

• TSE firma parceria com TikTok para se 

aproximar de eleitor mais jovem

144 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (6), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar sobre os 
desafios das eleições municipais deste ano. 

A secretária-geral do Tribunal Superior 

Eleitoral, Aline Osório, é a convidada da live, 
que vai debater os impactos da pandemia 

no processo eleitoral e as medidas para que 
a campanha e a votação transcorram em 

segurança. Participe!

TSE e as 
Eleições 2020

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Antes do teste
Estudo aponta Trump como maior 

disseminador de fake news sobre Covid-19.

Produtividade
'Ladrões de tempo' no home office

Prêmio Grão de Música
30 shows on-line neste fim de semana

• Ar-condicionado tem alta de 222% nas 

buscas por causa do calor no país

• Relação com o consumidor mudou: 

entender isso é chave, dizem CEOs

• Os 10 países do mundo com mais 

mortes per capita por Covid-19

• Madri restringe entradas e saídas

• Deputada escocesa pressionada 

a renunciar após viajar com Covid-19

• Venezuela recebe carga da vacina russa

• França: academias fechadas
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