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Dados da OMS

Trump rompe com a OMS
O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, confirmou hoje o 
encerramento das relações com a 
Organização Mundial da Saúde. 
Segundo ele, os recursos 
direcionados à entidade serão 
realocados em outras iniciativas 
(assista). Com críticas à China, Trump 
voltou a questionar a ação da OMS 
durante a pandemia (leia) (leia) (leia) 
(leia). Os EUA são os maiores 
doadores da OMS. Em 2019, foram 
US$ 400 milhões – cerca de 15% do 
orçamento da organização (leia).

O buraco
O PIB do primeiro trimestre recuou 1,5% 
em relação ao anterior. E os diversos 
isolamentos sociais pelo país só 
começaram mesmo na segunda quinzena 
de março. Só pegaram 1/6 do período. 
Tudo indica portanto que o segundo 
trimestre fechará pior.

É melhor acender uma vela do que 
amaldiçoar a escuridão, diz o ditado. 
Então em vez de praguejar contra o que 
passou seria o caso de espremer o cérebro 
para ver como sair da sinuca. E o único 
caminho racional é fazer do país um 
destino preferencial de investimento.

Um problema: a turbulência política. 
Outro problema: um mercado interno que 
tende a andar de lado, freado pelo alto 
desemprego, pela retração na renda e, 
principalmente, pela queda na confiança 
do consumidor. E bote queda nisso.

Uma coisa boa: a desvalorização do real, 
reforço e tanto para a competitividade 
das nossas exportações. Apesar de a 
economia mundial não estar numa fase 
exuberante, ao contrário. Mas uma hora 
isso vai passar. Aliás nossas exportações 
para a China só crescem.

Talvez as exportações sejam mesmo o 
jeito de sair do buraco.
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Redes sociais

PIB 1T

Queda de 1,5% (leia) (leia); economistas 
temem 'efeito meteoro' (leia)

Guedes

Ministro defende saída da 'letargia 
econômica' em 2 estágios (leia)

Campos Neto

BC prevê queda de 5% do PIB em 2020, 
'ou talvez mais, é difícil dizer' (leia)

Indústria
66% não demitiram por causa da 
pandemia, mostra pesquisa da CNI (leia)

Infraestrutura

Setor continua atraente a investimento 
externo, diz ministro (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sob 0,52%; dólar a R$ 5,34 (leia)

• Deputados acionam MP contra ‘abuso de 
autoridade’ de Alexandre de Moraes (leia)

• PF pede ao STF mais 30 dias para concluir 
investigação (leia)

• Governo estuda regras similares às de 
Trump para redes sociais (leia)

• Weintraub fica calado em depoimento 
sobre ofensas a STF (leia)

Shows e festivais
Plateias querem voltar, diz pesquisa (leia)

Bike 'ergométrica'
O acessório que transforma a bicicleta (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 
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Sensações nas redes
O isolamento social e os debates sobre 

mortes por Covid-19 acentuam 'tristeza'

Brasil
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Casos por estados

27.878 óbitos (total)

4.245 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde
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Meio cheio,

meio vazio
Os impactos das medidas restritivas 
impostas pela pandemia na atividade 
industrial brasileira são brutais. Pesquisa 
feita pelo Instituto FSB com 1.017 
empresas para a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) mostra que 62% 
reduziram e 13% paralisaram 
completamente as atividades produtivas 
(clique para baixar o estudo).

O recuo na produção derrubou o 
faturamento das companhias: 82% 
registraram queda na receita (tombo 
médio de 56%). E o dominó financeiro 
tira o sono dos executivos. Nas atuais 
condições, 2/3 das empresas dizem ter 
fôlego financeiro curto: 22% para mais 
1 mês e 45% para até 3 meses.

Tantos números negativos impactam na 
força de trabalho industrial, responsável 
por 20,2% dos empregos formais no país. 
Na indústria, 39% das empresas 
reduziram jornadas e salários; 22% 
suspenderam contratos de trabalho e 
34% demitiram.

A julgar por esses dados, na metáfora do 
copo com água pela metade estamos 
diante da parte vazia. Mas é justamente 
aqui que se pode enxergar o copo meio 
cheio. De cada três empresas, duas não 
demitiram. E nesses 2/3 que preservaram 
empregos, a ampla maioria (76%) não 
planeja demitir. Além disso, 78% dizem 
que a redução de quadros é temporária.

Como o processo de demissão é caro – há 
as indenizações trabalhistas e o custo de 
se qualificar novos trabalhadores na 
esperada volta à (alguma) normalidade –, 
a maioria tenta segurar as pontas. Talvez 
porque ainda exista algum espaço para 
otimismo.

No pós-isolamento, 82% dos executivos 
industriais esperam ampliar (23%) ou 
retomar (59%) o mesmo nível de 
atividade de antes da pandemia. É torcer 
para que o copo meio cheio prevaleça.

Cop26

Conferência climática é adiada (leia)

Grandes emissores

UE, EUA e China 'reiniciam' (leia)

• Sanofi suspende recrutamento para 
estudo com cloroquina (leia)

• Moderna começa a ministrar vacina 
experimental (leia)

• Novo teste visa acelerar investigação 
em lugares remotos (leia)
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Principais temas

Corporativo

• Empresas do movimento ‘Não Demita’ 
estudam próximos passos (leia)

• Home office definitivo: pesquisa indica 
que empresas apoiam a ideia (leia)

• Privatização da Eletrobras acontecerá 
em 2021, diz Wilson Ferreira Júnior (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Conflitos mundiais continuam apesar da 
pandemia, alerta ONU (leia)

• Espanha aprova renda mínima vital para 
850 mil famílias (leia)

• Maurício Macri é investigado por 
suposta espionagem na Argentina (leia)

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.

1.124 óbitos (em 24h)

Brasil é o 5º país com mais mortes
Com mais 1.124 novas mortes por Covid-19, o Brasil 

ultrapassou a Espanha e já é o quinto do mundo com mais 

mortes, atrás de França, Itália, Reino Unido e Estados 

Unidos. Hoje foi o quarto dia seguido em que o país registrou 
mais de 1 mil mortes (leia) (leia) (leia).

• Shoppings na capital paulista: só por 4 
horas e com 20% da capacidade (leia)

• Vender moda acessível é bom para rede 
na crise, diz presidente da Marisa (leia)
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