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São Paulo avança para 

fase verde
Seis regiões do estado de São Paulo, 

incluindo a capital, passaram à fase verde 

do plano de reabertura. Comércio, bares 

e restaurantes podem operar com 60% da 

capacidade. O governador João 

Doria pediu que a população mantenha 

o distanciamento social no feriadão.

442 mi
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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

Conjuntura
Poupança tem maior perda real em 12 

meses desde agosto de 2016

Saneamento
BNDES prevê seis leilões em 2021

PIB

Banco Mundial vê queda menor

Auxílio emergencial
Programa reduziu pobreza em 23%

Inflação
IPCA de setembro sobe 0,64%

Gasolina e diesel
Petrobras aprova reajustes

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,45%; dólar vai a R$ 5,52
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Sensações nas redes

Conversas lamentam as adaptações de 
rotina impostas pela pandemia
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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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9 de outubro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Preços em alta 

O índice de preços acelerou em setembro, 

especialmente na comida e nos combustíveis 

(leia). As causas? Mais dinheiro no bolso do 
povão (auxílio emergencial) e também 

alguma retomada da economia. Para os 
próximos meses, resta saber o quanto o 

segundo fator vai compensar o 

enfraquecimento do primeiro.

Qual o risco de a alta nos preços da comida 
e dos combustíveis propagar para o resto da 

economia e gerar um problema inflacionário 

real? Pelo lado dos preços livres, o risco não 
parece ser alto, pois a atividade ainda está 

longe de ser brilhante e o desemprego nem 
começou a ser arranhado pela dita 

recuperação.

Mas será necessário olhar com atenção os 

preços administrados, um grupo de baixa 
elasticidade em relação à demanda. Com 

frequência, eles são o núcleo mais resistente 

a políticas anti-inflacionárias, até por estarem 
em setores que, apesar de teoricamente 

regulados, operam em mercados 
monopolizados.

O certo é que se o repique dos preços se 
mantiver o governo estará com um abacaxi 

para descascar. Terá de dar duas más 
notícias logo após a eleição: o auxílio 

emergencial acabou e os juros vão subir 

para conter a demanda. Um abacaxi e tanto.

Nó Górdio

O presidente Jair Bolsonaro merece um 

elogio por ter dito que o auxílio emergencial 
não é para sempre. E surpreende os críticos 

que o chamam de populista, sem nenhum 

apreço à responsabilidade fiscal e com 
olhos somente na reeleição. Escrevo 

ajoelhado do milho.

Do ponto de vista fiscal, Bolsonaro vestiu o 

figurino responsável, mas também avisa 
àqueles que aprovam seu governo que a 

ajuda terá um fim. Redução gradual: depois 
de ter caído de R$ 600 para R$ 300, ficará 

zerada em 2021 para mais de 30 milhões de 

pessoas. Certamente não gostarão. Mas 
avisados o foram. É tentativa de vacina 

contra a impopularidade.

Uma coisa não pode ser negada a 

Bolsonaro, sua franqueza. Espontâneo, 
simples e próximo dos eleitores, o 

presidente às vezes discute decisões com 
seus apoiadores. Pede confiança. Tem tido 

crédito neste processo.

O grande desafio é saber até onde irá esse 

crédito. Há sinais, além do fim do auxílio, de 
fragilidade na economia e risco de queda no 

emprego nos próximos meses. Esse é o nó 

górdio a ser desatado.

Na lenda, o rei Górdio deixou um nó 
impossível de ser desatado. Quem 

conseguisse, ganharia a coroa. Alexandre, o 

Grande, observou o nó e, após um tempo, 
sacou sua espada, cortou as cordas e 

desfez as amarras.

A economia hoje precisa ser desatada para 

crescer. É necessária a condução do 
Ministério da Economia e o apoio do 

Congresso para restaurar a fé na retomada 
pós-pandemia. E muito crédito na praça.

Sustentável

Amazônia
Desmatamento cai pelo 3º mês

'Boi bombeiro'
Ministra diz que mais gado poderia ter 

minimizado queimadas no Pantanal
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• Exame firma parceria com Bloomberg

Businessweek

• Microsoft vai permitir trabalho remoto 

permanente

• Twitter anuncia regras mais rígidas de 

conteúdo antes de eleições nos EUA

• Vale anuncia joint venture com chinesa 

para projeto portuário

• 'Auxílio emergencial não é para sempre, 

tenham isso na cabeça', diz Bolsonaro; se 

as eleições fossem hoje, presidente seria 

reeleito, indica pesquisa

• Maia pode agilizar reforma administrativa

• Mourão: Ustra ‘respeitava os direitos 

humanos de seus subordinados’

• TCU vai apurar se ministra Damares

cometeu irregularidades

• Eduardo Braga será o relator da indicação 

de Kassio Marques para o STF

• Rádio e TV: começa propaganda eleitoral

• Cresce nº de eleitores que apontam saúde 

como prioridade

• Fachin e Lewandowski votam para obrigar 

presidente a seguir lista tríplice ao nomear 

reitores de universidades federais

91 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Na próxima terça-feira (13), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater o 

futuro do turismo, novos protocolos e 

possibilidades. A live reunirá lideranças do setor: 

Alexandre Sampaio, diretor da CNC, responsável 

pelo Conselho Empresarial de Turismo e 

Hospitalidade; Gervasio Tanabe, presidente-

executivo da Associação Brasileira de Agências 

de Viagens Corporativas; João Marcello Barreto, 

presidente da Orla Rio; e Sandro Fernandes, 

CEO do Bondinho Pão de Açúcar. Para receber 

o link de acesso à live, inscreva-se aqui.

Turismo no 
pós-pandemia

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

Vacina chinesa
Doria espera para o dia 21 decisão do 

Ministério da Saúde sobre a compra.

• Presentes e serviços para o Dia das 

Crianças sobem 3,2%

• Carrefour lança novo e-commerce

• Google quer fazer do YouTube uma 

ferramenta de venda on-line

• China adere à Covax e diz que comprará 

vacinas para 1% de sua população

• EUA esperam mais de 1 milhão 

de doses de tratamento com anticorpos

• Espanha: estado de emergência para 

lockdown em Madri

• Inglaterra: casos diários dobram

• França: infecções batem recorde ao 

passar de 20 mil por dia

• Fechada em março, Broadway só 

reabrirá em maio de 2021

5.055.888

27.444

4.433.595

472.654

149.639

682

• OMS: mundo quebra recorde de casos 

pelo 2º dia seguido

• Cai número de pessoas isoladas

• Movimento reúne quem quer ser 

infectado pelo coronavírus

• Aparelho permite tratamento domiciliar 

de paciente com Covid-19

• Nova máscara cirúrgica antiviral permite 

uso por 12 horas

Valor do idoso
Viver mais é bom para a economia

Dia da Saúde Mental
Acompanhe painéis e entrevistas

Percepção popular
Para 66% dos paulistanos, situação está melhorando.
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