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Dados da OMS

Brasil bate novo recorde de 
óbitos em 24h
Dados atualizados hoje indicam que 
1.188 novos óbitos por Covid-19 
ingressaram nos sistemas oficiais 
nas últimas 24h - foram 18.508 
novos casos. Esta é a segunda vez 
na semana que o saldo de mortes 
passa de mil. É também um novo 
recorde (leia) (leia) (leia) (leia). O 
Ministério da Saúde habilitou mais 
202 leitos de UTI voltados 
exclusivamente para pacientes 
graves ou críticos (leia).

Olhar o longo prazo
As diretrizes sobre o isolamento social 
baseiam-se em que é preciso retardar o 
contágio para evitar que um grande 
número simultâneo de doentes faça 
colapsar os sistemas hospitalares. Mas isso 
tem obviamente efeito colateral. 

Se o contato com o vírus é freado, freiam-
se também as percentagens de imunização 
na coletividade. Elas também crescem mais 
devagar.

Quando finalmente há a volta, e uma hora 
ela se impõe, ainda não existe uma 
quantidade suficiente de portadores de 
anticorpos capaz de evitar a retomada de 
um contágio acelerado. 

E a coletividade passa a depender de 
medidas outras, mais relacionadas ao 
afastamento social que ao isolamento. 
Porque continua sendo necessário retardar 
o contágio. Pelos mesmos motivos.

É o que se está fazendo, ou deveria, em 
todo canto: organizar a nova vida sabendo 
que o vírus continuará por aí e um bom 
contingente continuará vulnerável ao 
ataque dele. 

Por isso, se o debate sobre o curto prazo 
está bem aquecido, talvez devêssemos dar 
uma esquentada também nas reflexões 
sobre o médio e o longo prazos.
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Redes sociais

Arrecadação e etc

Queda de 28,9% em abril (leia); Receita 
libera consulta a 1º lote do IRPF (leia)

Conjuntura
Dados do varejo e Focus indicam forte 
queda da atividade, diz Campos Neto (leia)

Sistema financeiro
Lucro da Caixa cai 7,5% no 1T (leia)

Seguro-desemprego
Salto de 76,2% na 1ª quinzena de maio (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,1%; dólar a R$ 5,58 (leia)

• Governadores apoiam veto a reajustes 
de salário para servidores (leia)

• Congresso acumula 35 pedidos de 
impeachment e sete de CPIs para 
investigar Bolsonaro (leia)

• STF vota por limitar MP que flexibiliza 
punição de agentes públicos (leia)

• Congresso avalia adiar 1º turno das 
eleições, diz Maia (leia)

• Câmara aprova projeto que autoriza 
governo descumprir regra de ouro (leia)

Alimentação e sono
Adapte-se à quarentena e viva melhor (leia)

Depressão infantil
Na Espanha, um mal preocupante (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
A situação na China e os debates 

envolvendo o isolamento social no Brasil 

provocam reações de 'medo' e 'indignação'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

20.047 óbitos

3.534 óbitos em investigação

Ministério da Saúde
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Rastro de morte

nas capitais
As 27 capitais brasileiras, onde vivem 23,9% da 
nossa população, concentram 58% das mortes por 
Covid-19 ocorridas em todo o país. Até 20 de maio, 
dos 18.859 óbitos confirmados no Brasil, 10.931 se 
deram nessas 27 cidades. São Paulo, a mais 
populosa delas, é a capital com o maior número de 
vítimas, 3.315. Depois vêm Rio de Janeiro, com 
2.249, e Fortaleza, com 1.333.

Mas é quando se olha para a taxa de mortes por 
cada grupo de 1 milhão de habitantes que se 
percebe a gravidade da situação em algumas 
dessas metrópoles. Em pelo menos quatro 
capitais, temos índices tão altos quanto os de 
países europeus que vivenciaram uma escalada de 
mortes desde o início da pandemia.

Até 20 de maio, Belém registrou 550 mortes por 
1 milhão de habitantes. O índice é pior do que o da 
Itália (535), do Reino Unido (526) e da França (431) 
– e é quase tão grande quanto o da Espanha (596), 
que no mundo só perde para a Bélgica (790).

Neste triste ranking das capitais vêm na sequência 
Fortaleza (499,4 mortes por 1 milhão), Manaus 
(484,2), Recife (434,5) e São Luís (393,9). Na cidade 
do Rio de Janeiro já morreram 334,7 pessoas por 
1 milhão e na cidade de São Paulo, 255,9. Das 27 
capitais, 15 apresentam índices piores que a média 
nacional de 91 mortes por 1 milhão de habitantes.

O Instituto FSB Pesquisa elaborou dois relatórios 
sobre os números da Covid-19. Um mostra a 
situação nas capitais brasileiras (leia), e outro nos 
seis Estados com mais mortes desde o início da 
pandemia (leia).

Povos amazônicos

Sebastião Salgado faz alerta (leia)

Plástico

Descartáveis avançam na pandemia (leia)

Bikes
Como a crise contribui para o boom (leia)

• Einstein cria 1º teste com base em 
sequenciamento genético do vírus (leia)

• Vison, alvo da indústria de peles, é o 
novo possível vetor de Covid-19 (leia)

• 25% dos americanos têm receio de 
vacina, diz pesquisa Reuters/Ipsos (leia)

Acesse o dashboard interativo

indignação

16%
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12%
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13%
medo

18%

Marcelo Tokarski
Sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa

*Dados do dia 20/05

Varejo&Consumo

Principais temas

Corporativo

• Facebook: home office permanente (leia)

• Apple pede volta de alguns funcionários 
a escritórios (leia)

• Kim Kardashian lança linha de máscaras 
e vende tudo em minutos (leia)

• Grupo Boticário prevê retomada só em 
2021 e mudanças no ‘efeito batom’ (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Cidade do México fará reabertura 
gradual a partir de junho (leia)

• Com quarentena adotada mais cedo, 
EUA poupariam 36 mil vidas (leia)

• Wuhan, na China, proíbe consumo de 
animais selvagens (leia)

• Suécia: salto per capita de mortes (leia)

• IBGE: como a população se deslocava 
para compras antes da pandemia (leia); 
SP é o maior polo de atração (leia) (leia)

• Pandemia reforça conceito de shopping 
do futuro, diz Multiplan (leia)

• Lojas encontram brechas para atender 
presencialmente em shopping (leia)

• 81% dos bares e restaurantes que 
buscaram crédito não conseguiram, 
aponta pesquisa da Abrasel (leia)

Iniciativa contra a desinformação
A ONU lançou hoje um esforço global para combater o 

que chama de 'flagelo crescente da desinformação' sobre 

a pandemia de Covid-19. O secretário-geral, António 

Guterres, disse que o mundo 'não pode ceder os espaços 

virtuais a quem circula mentiras, medo e ódio' (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.

artigo
Alexandre Loures, sócio do Grupo FSB e fundador 

da Loures Consultoria, escreve: 'Onde investir? 
Onde cortar? O dilema do orçamento curto' (leia)
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