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Mundo segue atento a 
múltiplas ondas
O debate sobre possíveis novas ondas de 
Covid-19 está instalado em vários países. Nas 
Filipinas, há cobranças sobre a qualidade dos 
dados (leia). Na Europa, enfrentar outro fluxo 
de infecções não é tratado mais como teoria 
distante: ‘A questão é quando e qual o 
tamanho’, diz Andrea Ammon, diretora do 
Centro Europeu de Prevenção e Controle de 
Doenças (ECDC) (leia) (leia) (leia). Nos EUA, 
a reabertura não é homogênea (leia) (leia). E na 
Coreia do Sul a vigilância foi redobrada (leia).

Sem a outra vacina
Jair Bolsonaro reúne-se com os 
governadores amanhã. Pelo menos 
está previsto. O imponderável é uma 
possibilidade sempre presente no 
ambiente realista fantástico da política 
brasileira. Mas vamos partir da 
premissa de que a reunião vai mesmo 
acontecer e consistir em algo mais que 
o previsível bate-boca de adversários 
com disputa marcada para 2022.

Seria desejável que o Planalto e os 
estados desenhassem, ao menos em 
linhas gerais, critérios e mecanismos 
para a saída organizada do isolamento 
social. Está na cara que as diversas 
modalidades de distanciamento vão 
chegando ao limite. Não deixaram de 
ser necessárias. Apenas não há mais a 
suficiente adesão voluntária nem 
podem ser impostas manu militari.

O presidente e os governadores 
prestariam um serviço ao país e aos 
respectivos estados se aceitassem a 
realidade. Sem colaboração entre os 
níveis da federação a tendência é 
aprofundar-se o problema para todos. 
E, se os números do presidente sofrem 
mais, os governadores não estão 
vacinados contra a fúria popular.

Esta é outra vacina ainda não 
disponível na praça.
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Redes sociais

Auxílio emergencial

Guedes admite prorrogar benefício, mas 
com valor de R$ 200 (leia)

Gasolina
Petrobras eleva preço médio em 12% (leia)

Setor elétrico
Comercializadoras de energia do Brasil 
veem impacto de R$ 5 bi (leia)

Setor aéreo
Novas normas de serviço de bordo (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,71%; dólar a R$ 5,69 (leia)

• STF homologa acordo para compensar 
perdas de estados com Lei Kandir (leia)

• Governadores alinham pauta de reunião 
de amanhã com Bolsonaro (leia) (leia)

• Ao defender Estado, Lula diz: 'Ainda 
bem que natureza criou o coronavírus' 
(leia); ex-presidente se retrata (leia)

• Enem é adiado: enquete deverá definir 
novas datas, informa Inep (leia)

• Regina Duarte deixa secretaria (leia); 
Bolsonaro convida Mario Frias (leia)

Obesidade infantil
Pediatras alertam e dão dicas (leia)

eSports
Quarentena expõe questões delicadas (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

Sensações nas redes
Debates miram a conjuntura política e 

realçam o sentimento de 'indignação'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

18.859 óbitos

3.483 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Narcisismo das 
pequenas diferenças
Muito se discute sobre as lições da pandemia e o 
tal novo normal. Reflexo da nossa necessidade 
de manter a esperança em um amanhã melhor. 
Ainda sem vacina ou remédio eficaz contra o 
novo coronavírus, o amanhã segue imprevisível. 
E nada mais desconfortável ao ser humano do 
que lidar com a imprevisibilidade.

Em especial, quando a imprevisibilidade é a 
única certeza a alguns setores essenciais à vida. 
O SUS, com toda a dificuldade que enfrenta, se 
mostra resiliente às oscilações políticas. A 
necessidade ou não do sistema único de saúde 
já não é mais pauta.

O que merece reflexão, e a pandemia atua como 
lupa aqui, é como podemos melhorar a gestão 
da saúde a partir das sinergias entre SUS e 
saúde suplementar. Não se trata só de 
discutirmos a favor ou contra a fila única –
medida, por sinal, imprescindível em tempos de 
Covid-19. Trata-se de darmos luz a 
complementariedade dos sistemas público e 
privado, otimizando o atendimento da 
população na saúde pública e ampliando o 
acesso à saúde suplementar.

Se tem uma lição que a pandemia podia deixar é 
a de sairmos do narcisismo das pequenas 
diferenças, como dizia Freud. Quando pequenas 
diferenças podem colocar grupos da mesma 
comunidade em conflito. E a comunicação é 
uma ferramenta importante para a abertura e 
construção deste diálogo, para mobilização de 
vozes de ideologias políticas diferentes em prol 
do que realmente importa: a saúde do brasileiro.

Regularização fundiária

Britânicos advertem sobre proposta e 
ameaçam boicote ao Brasil (leia) (leia)

Biodiversidade
Shell, Vale e Votorantim assinam 
compromisso de proteção (leia)

• Brasil lidera ranking mundial de 
enfermeiros mortos (leia)

• Pesquisa alemã identifica paciente 
zero e cadeia de transmissão viral (leia)

• Nature: o debate global sobre 
agrupamento de patentes (leia)

• Estudos de Harvard indicam eficácia 
de vacinas em macacos (leia)

Acesse o dashboard interativo
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Paula Barcellos
Sócia-diretora da FSB Comunicação

*Dados do dia 19/05

Varejo&Consumo

Principais temas

Corporativo

• Startup Home Agent amplia base de 
clientes e abre novas vagas (leia)

• Pandemia derruba abertura de novos 
negócios em São Paulo (leia)

• iFood expande fundo de apoio a 
restaurantes para R$ 100 milhões (leia)

• Home office agrada gestores (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Chile passa de 50 mil casos (leia)

• Itália reabrirá aeroportos em junho (leia)

• Trump diz que a 'incompetência' da China 
provocou 'massacre mundial' (leia)

• Crise pode reverter desenvolvimento 
humano, diz ONU (leia)

• Metrô de Nova York vai usar luz 
ultravioleta para combater vírus (leia)

• Coca-Cola é a marca mais consumida no 
mundo pelo 8º ano consecutivo (leia)

• Previsão de queda do varejo em maio é 
de 22%, estima levantamento (leia)

• Sebrae lança mentoria especial (leia)

Novo protocolo
O Ministério da Saúde incluiu a cloroquina e a 

hidroxicloroquina no protocolo para pacientes com 

sintomas leves de Covid-19 (leia) (leia) (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.

OMS faz alertas
Diretor da entidade internacional adverte para 

efeitos colaterais do medicamento (leia) (leia).

eBook
Novos capítulos da política brasileira: o primeiro 

ano da era Bolsonaro. O novo livro de Alon
Feuerwerker está disponível para Kindle (veja)
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