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Isolamento (de novo) em debate
Decisões tomadas ou anunciadas hoje por 
gestores locais provocaram novas ondas de 
discussões sobre o isolamento social. No 
Amazonas, o governador Wilson Lima disse que 
vai endurecer as regras nos próximos dias, 
reforçando que o policiamento de rua deverá 
orientar as pessoas a ficar em casa (leia). No 
Distrito Federal, a reabertura do comércio não 
ocorrerá antes do dia 11 de maio - a previsão era 
de retorno, com restrições, a partir do próximo 
domingo (leia). Com taxas de isolamento abaixo 
das metas, São Paulo também reforçou que não 
pensa em flexibilizar as medidas (leia).
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E São Paulo?
Talvez não seja coincidência que as 
curvas de casos e mortes tenham 
acentuado o aclive cerca de três 
semanas depois do começo da 
flexibilização mais intensa do 
isolamento social.

A sociedade brasileira parece ter 
precificado o custo de voltar agora, 
ainda que parcialmente. E é possível 
que a fatura esteja sendo apresentada.

Outra constatação é que São Paulo leva 
cada vez mais jeito de ter a vocação 
para regiões como Nova York e 
Lombardia. Esperemos que não 
replique os números fatais. Vamos rezar 
e torcer.

Mas é visível, e mensurável, a 
desproporção com o resto do país.

Uns dirão que em São Paulo as 
estatísticas são mais fiéis. Uma 
explicação que demandará 
demonstrações. Mesmo considerando a 
autoestima dos paulistas.

Enquanto isso segue o baile entre o 
presidente e o governador, para ver 
quem ganha nos talking points. Não é 
exclusividade brasileira. A briga nos 
Estados Unidos entre Trump e os 
governadores está no noticiário.

Mas isso não chega a ser consolo.
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10h (29/04) - Paulo Dybala, atacante da 

Juventus, testa positivo pela 4ª vez

17h (29/04) - Casos e mortes no Brasil

FSB Trocas
No cenário de incertezas provocado pela 
pandemia, uma lição parece já ter ficado clara: 
as soluções mais eficazes são coletivas. A troca 
nunca foi tão importante. Para sobreviver ao 
vírus e enfrentar as crises sanitária e econômica, 
a empatia é uma ferramenta obrigatória e 
necessária.

Pensando nisso, lançamos o FSB Trocas - série 
de encontros com o time de analistas da FSB e 
representantes da sociedade para debater 
desafios e compartilhar ideias em tempos de 
Covid-19.

No exercício de pensar coletivamente o “novo 
normal”, destacamos algumas mensagens do 
FSB Trocas de hoje:

“Toda empresa vai ter que restabelecer suas 
relações com seus públicos de interesse, 
reescrever o contrato. Seja com o poder 
constituído, o cliente, o consumidor, a 
sociedade civil organizada ou o público interno. 
Vai ser preciso ressignificar. E, para isso, a 
ferramenta mais eficiente é a comunicação.”
Alexandre Loures, sócio do Grupo FSB

“É preciso olhar além do horizonte, do outro 
lado da colina, como diria sir Liddel Hart, porque 
haverá um dia seguinte a esta crise e, assim 
como na guerra, não podemos deixar ninguém 
para trás porque lhe faltou o amparo de mãos 
solidárias e caridosas.”
Sérgio Etchegoyen, vice-presidente do 
Conselho da FSB

"As pesquisas mostram redução no apoio da 
sociedade ao isolamento social como é feito 
hoje. Mas não significa que seja contra o 
isolamento em si. O que há é cada vez mais 
gente defendendo o chamado isolamento 
vertical. São 46% da população, contra 37% no 
início do mês."
Marcelo Tokarski, Instituto FSB Pesquisa

“O primeiro governo Bolsonaro é passado. 
Agora começa o segundo. Esgotou-se uma 
engenharia política que prescindia de base 
parlamentar. Perdeu sentido o liberalismo 
econômico absoluto. Sergio Moro virou 
adversário. Bolsonaro tem de consertar o avião 
em pleno voo”.
Alon Feuerwerker, FSB Comunicação

“Muitos deputados criticando o governo. Mas é 
pela demora das nomeações encaminhadas ao 
Palácio pelos partidos do Centrão. Não desejam 
sair, querem é entrar ainda mais na máquina do 
governo.”
Márcio de Freitas, FSB Comunicação

“O Brasil entrou na espiral do coronavírus: 24 
dias para atingir mil óbitos e apenas três dias 
para passar de 4 mil para 5 mil mortes. O desafio 
é disponibilizar mais leitos de UTIs. Em uma 
semana, a ocupação de leitos de UTI na Grande 
São Paulo subiu de 74% para 85%.”
Gabriela Wolthers, FSB Comunicação

“Não podemos deixar qualquer briga política 
nos afastar da meta: atingir a imunidade de 
rebanho sem sobrecarregar o sistema de saúde. 
Na parte econômica, com tanto estímulo 
monetário e fiscal, há uma chance de fazer a 
economia voltar a andar.”
Roberto Sallouti, CEO do BTG

“O papel da indústria do alimento é ainda mais 
importante em um momento em que as pessoas 
têm que comer direito para não baixar a 
imunidade. Não podemos apenas parecer ou 
falar que estamos tomando cuidado com a 
produção, mas efetivamente fazer com que isso 
aconteça, para que nossos times estejam 
completamente seguros.”
Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS

"O governo e a iniciativa privada precisam olhar 
a questão como um todo. O objetivo não é 
discutir a saúde ou a economia, mas ambas, de 
forma integrada. Precisamos nos unir. É 
fundamental uma atuação disciplinada e com 
propósito, sem discussões que não agreguem o 
máximo de valor ao país."
Antonio Ferreira Martins, VP Jurídico da 
Raízen

“O governo age bem ao focar na ajuda a quem 
mais precisa. Porém, teremos um problema de 
oferta logo ali adiante. Nunca lidamos com algo 
assim. O desemprego poderá chegar, no cenário 
mais pessimista, a 18,5%. Um planejamento de 
saída do isolamento social e retomada da 
economia é fundamental para determinar nosso 
futuro.”
José Marcio Camargo, economista e professor 
da PUC-RJ

• Dados cruzados de mortes e casos graves 
confrontam as estatísticas oficiais (leia)

• Na corrida pela vacina contra o 
coronavírus, grupo de Oxford lidera (leia)

• Unicamp testará plasma de infectados em 
casos moderados da covid-19 (leia)

• Medicamento remdesivir avança em 
estudos preliminares (leia)

• OMS diz que agiu de forma 'rápida' e 
'decisiva' desde início (leia); comitê de 
emergência se reúne amanhã (leia)

• MIT questiona eficiência de interferon 
cubano contra coronavírus (leia)
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OIT
Milhões de empresas pelo mundo podem 
fechar por causa da pandemia (leia)

Imposto de Renda
12,4 milhões de declarações já entregues (leia)

Contas públicas
Mansueto Almeida: 'Deficit primário em abril 
será maior do que o de 2019' (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,29%; dólar cai a R$ 5,35 (leia)

Reflexo da crise
Mais da metade dos brasileiros ficará 
inadimplente, diz pesquisa (leia)

• André Mendonça assume como ministro 
da Justiça (leia); Bolsonaro diz que 
recorrerá para ter Ramagem na PF (leia)

• Braga Netto e Paulo Guedes negam 
desentendimentos (leia)

• CPI das Fake News diz ao STF que cumpre 
dever constitucional de investigar (leia)

• A íntegra de todos os pedidos de 
impeachment contra Bolsonaro (leia)

• Lula critica governo e ataca Moro (leia)

• Maia promete votar PEC do Orçamento de 
Guerra até segunda-feira (leia)

• Relatório de projeto de ajuda a estados e 
municípios será apresentado amanhã (leia)

• Compras por apps têm alta de 30% durante 
a crise, diz Instituto Locomotiva (leia)

• Dados apontam que 75% do varejo está 
funcionando, diz Cielo (leia)

• 'Covid-19 levará farmácia para outro 
patamar', diz CEO da Raia Drogasil (leia)

Ensino a distância
O esforço de pais e mães em isolamento (leia)

Entretenimento
Disney lança site com foco nos fãs (leia)

Novos hábitos
Dicas para organizar, reusar e doar (leia)

• PIB dos EUA cai 4,8% no 1T (leia)

• Com poucos casos, Índia surpreende (leia)

• Austrália se vê quase livre da covid (leia)
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Orientação mantida
O ministro da Saúde, Nelson Teich, 

disse em audiência virtual com 

senadores que, desde o início da 

pandemia, a orientação da pasta sempre 

foi pelo isolamento social (leia).
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• Governo enviará tropas à Amazônia para 
deter desmatamento, diz Mourão (leia)

• FMI prega estímulos e ajuda 'verde' (leia)
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https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.html?src=article-launcher
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https://oglobo.globo.com/economia/ir-2020-receita-federal-recebeu-124-milhoes-de-declaracoes-prazo-de-entrega-vai-ate-30-de-junho-24400795
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/04/29/internas_economia,849628/mansueto-deficit-primario-em-abril-sera-maior-do-que-o-de-2019.shtml
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/04/29/fechamento-bolsa-dolar.htm
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/29/com-pandemia-mais-da-metade-dos-consumidores-so-podera-pagar-contas-em-dia-por-2-meses-diz-boa-vista.ghtml
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https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/29/bolsonaro-contraria-agu-diz-que-quem-manda-e-ele-e-que-recorrera-para-ter-ramagem-na-pf.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/braga-netto-e-guedes-afirmam-compromisso-com-responsabilidade-fiscal
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/29/cpi-das-fake-news-diz-ao-stf-que-esta-cumprindo-com-dever-constitucional-de-investigar.ghtml
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/exclusivo-a-integra-de-todos-os-pedidos-de-impeachment-contra-bolsonaro/
https://www.tupi.fm/rio/exclusivo-lula-chama-moro-de-mediocre-e-diz-ser-favoravel-ao-impeachment-de-bolsonaro/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/29/maia-promete-votar-pec-do-orcamento-de-guerra-ate-segunda-e-preve-alteracao.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/04/relatorio-do-projeto-de-ajuda-a-estados-e-municipios-sera-apresentado-nesta-quinta
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/compras-por-aplicativos-tem-alta-de-30-durante-pandemia-diz-pesquisa
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/04/29/dados-apontam-que-70percent-do-brasil-esta-funcionando-normalmente-diz-cielo.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,covid-19-leva-a-farmacia-para-outro-patamar-no-futuro-diz-presidente-da-raia-drogasil,70003287528
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/como-o-ensino-a-distancia-durante-a-pandemia-deixa-pais-e-maes-esgotados.shtml
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/29/disney-site-conteudo-filmes.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=uol
https://emais.estadao.com.br/noticias/casa-e-decoracao,renove-o-seu-guarda-roupa,70003285963
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/29/pib-dos-eua-cai-48percent-no-1o-trimestre.ghtml
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,com-poucos-casos-de-coronavirus-india-surpreende-especialistas,70003287635
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22B1WI-OBRWD
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/covid-19-teich-defende-acoes-diferenciadas-nas-varias-regioes-do-pais
https://extra.globo.com/noticias/brasil/governo-enviara-tropas-amazonia-para-deter-disparada-do-desmatamento-diz-mourao-24401143.html
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/29/chefe-do-fmi-diz-que-estimulos-contra-pandemia-devem-se-concentrar-em-combater-crise-do-clima.htm

