As pesquisas de intenção de voto para presidência no 2º turno continuam apontando Jair
Bolsonaro (PSL) como candidato favorito – e a Bolsa e o câmbio seguem reagindo bem às
notícias. Segundo nosso analista político, estes são os principais destaques políticos da
semana:


A pesquisa FSB/BTG Pactual, divulgada na última segunda-feira, confirmou o
favoritismo de Jair Bolsonaro (PSL). O candidato ficou 16 pontos à frente de
Fernando Haddad (PT) – 58% a 42%.



A mesma pesquisa também mostrou o fracasso de Haddad em fazer com que Ciro
Gomes (PDT) se engajasse em sua campanha. A declaração de apoio do expresidente FHC (PSDB) também não aconteceu.



A pesquisa Ibope de segunda-feira também confirmou a preferência por Bolsonaro
na corrida eleitoral. O candidato venceria Haddad em quase todos os segmentos,
perdendo apenas entre eleitores com menor renda e escolaridade e na região
Nordeste.



O PSD, partido de Gilberto Kassab, optou pela neutralidade formal como meio de
contemplar as seções do partido na região Nordeste, mais próximas ao PT. No
entanto, segundo nosso analista político, a posição pessoal de Kassab em favor
de Bolsonaro indica que o ex-prefeito poderia contribuir para a governabilidade em
uma presidência do candidato.



Bolsonaro disse em entrevista ao SBT na última terça-feira que não vai defender
projetos que aumentem a carga tributária, mesmo para os mais ricos. O candidato
também defendeu privatizações, mas criticou a presença de estatais estrangeiras
em setores estratégicos da economia.



Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com o arcebispo do Rio de Janeiro para
tentar diminuir o desconforto de parte da Igreja Católica por conta da ligação do
candidato com segmentos evangélicos.



Economistas da equipe de Bolsonaro sugerem a presença de golden share, ações
detidas pelo Estado que garantem o direito absoluto na tomada de decisões
estratégicas – como, por exemplo o poder de veto em certos investimentos.



Segundo nosso analista político, a partir de agora, o candidato do PT deve retomar
as viagens ao Nordeste para buscar apoio entre as camadas de renda mais baixa
– estratégia que pode evitar uma derrota vexatória para o partido no 2º turno.



O Ibope divulgou nesta quarta-feira pesquisas para os principais estados do país.
Romeu Zema (NOVO) e Wilson Witzel (PSC) caminham para eleições confortáveis
em Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente. Em São Paulo, a disputa
entre João Dória (PSDB) e Márcio França (PSB) é acirrada.

Fonte: Brasil Plural/Genial 18/10/2018

São Paulo (11) 2137-8888
Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Este documento foi desenvolvido e preparado pela Genial Investimentos e esta sendo fornecido ao seu destinatário
exclusivamente com a finalidade de apresentar informações sobre os instrumentos financeiros de que trata, não podendo ser
reproduzidas ou retransmitidas a quaisquer outras pessoas, naturais ou jurídicas, sem prévia autorização da Genial
Investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem uma oferta
de compra, venda ou uma solicitação para aquisição ou manutenção dos instrumentos financeiros. As informações utilizadas
para a confecção deste documento foram obtidas de fontes públicas primárias ou secundárias. A Genial Investimentos não
garante exatidão, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajustes a qualquer propósito das informações
contidas, nem tampouco aceita qualquer encargo, obrigação ou responsabilidade por seu uso. A Genial Investimentos não
responde por quaisquer erros ou omissões que possam estar presentes neste documento. A Genial Investimentos pode
efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. “Genial
Investimentos é a plataforma de negociações da Geração Futuro Corretora de Valores, uma empresa do Grupo Brasil Plural.”

Você está recebendo esse e-mail por estar cadastrado na GENIAL Investimentos
Rua Surubim, 373 - 4° andar - São Paulo / SP
Ouvidoria: 0800 605 8888

