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Estudo da FGV mostra que as pessoas no país estão mais tristes, 
estressadas, pobres e preocupadas

QUANDO O BRASIL VAI SER FELIZ DE NOVO?

arte: pecê



Não bastasse o descaso 
do governo federal para com 
a vida dos brasileiros aco-
metidos pela Covid-19 e o 
desrespeito à ciência e aos 
profissionais de saúde, nos 
encontramos, agora, frente 
a um aumento evidente de 
comprometimento psiquiá-
trico pós-doença. 

Silvia S. Martins, PhD, mé-
dica e professora associada de 
epidemiologia da Columbia 
University, nos EUA, orienta 
encaminhamento para trata-
mento especializado todos os 
pacientes convalescentes da 

infecção pela Covid-19 que 
apresentem tensão, medo e 
incerteza sobre os proble-
mas de saúde e de perda dos 
rendimentos, além de ter 
encontrado um número sig-
nificativo de pacientes que 
continuaram apresentando 
sintomas após a fase aguda 
da Covid, configurando uma 
espécie de prolongamento da 
doença e que podem persistir 
por longos períodos. Esses 
sintomas podem ser tosse, 
fadiga e dor crônica, e queixas 
psiquiátricas. 

Estudo realizado em mais 

de 230 mil prontuários de 
pacientes norte-americanos 
revelou que um em cada três 
pacientes convalescentes da 
Covid-19 recebeu um diag-
nóstico psiquiátrico ou neu-
rológico nos seis primeiros 
meses após a contração do 
vírus.

Mauricio J. Castaldelli-
-Maia, PhD, médico e pós-
-doutor do departamento de 
epidemiologia da Columbia 
University, cita outro estudo 
em que pessoas com quadros 
leves de Covid-19 podem 
apresentar sintomas psiquiá-

tricos, independentemente de 
terem história de diagnósticos 
psiquiátricos. Os resultados 
revelaram que 26% da amos-
tra de quase 900 pacientes 
mencionaram depressão, 22% 
ansiedade e 17% sinais e sin-
tomas de estresse pós-trau-
mático dois meses após um 
resultado positivo para o vírus 
SARS-CoV-2. 

Enquanto isso, o mundo 
registrou queda de 2% no 
número de óbitos na última 
semana e o Brasil, ao contrá-
rio, apresentou alta de 14% em 
contraponto à redução global.
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Na informalidade
Dez anos após convênio 
da OIT, trabalho doméstico 
segue na exclusão. De 76 
milhões de trabalhadores em 
todo o mundo, mais de 80% 
estão na informalidade.

Ineficácia comprovada
A Fup denunciou que a Pe-
trobras está receitando Iver-
mectina para tratamento da 
Covid-19, segundo receita 
fornecida a trabalhadores 
contaminados.

Covid em alta
Brasil registrou 2.760 mor-
tes pela Covid-19 em 24 
horas. Média móvel, 1.980 
por dia, é a maior desde 
1º de abril. São 491.164 
óbitos no país.

Rombo militar 
Auditoria do TCU sobre es-
timativas do passivo da Pre-
vidência diz que Bolsonaro 
subavaliou valores do regime 
dos militares, minimizando 
eventual rombo futuro. 

fotos: divulgação

Notas e recados

Na manhã de ontem, os 
trabalhadores na Bombas 
Grundfos, em São Bernardo, 
aprovaram em assembleia a 
proposta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados). 

O coordenador de área, 
Jonas Brito, explicou que foi a 
reconquista da PLR, já que no 
ano passado, com o aumento 
do dólar e a pandemia, as metas 
ficaram inatingíveis. 

“Este ano conseguimos mu-
dar o sistema durante a nego-

ciação para que a PLR fosse 
garantida aos trabalhadores, 
sem atrelar metas à cotação do 
dólar. Foi um grande avanço e 
chegamos a um acordo muito 
positivo”, contou. 

Outros pontos debatidos 
na assembleia foram a Cam-
panha Salarial 
e a importân-
cia de ficar 
sócio dos Me-
talúrgicos do 
ABC. 

“A proposta de PLR só 
avançou devido à organiza-
ção dos trabalhadores e do 
Sindicato forte. E as lutas 
não se resumem apenas em 
pautas internas, PLR e Cam-
panha Salarial, vão muito 
além”, ressaltou. 

“Temos as 
pautas regio-
nais, de forta-
lecimento da 
indústria local 
para geração 

de empregos e renda, inclusive 
com a atual presidência da 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC. 
E também as pautas nacionais 
em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e da indústria 
nacional”, explicou. 

Os trabalhadores também 
aprovaram a contribuição ne-
gocial. A primeira parcela da 
PLR será paga neste mês e a 
segunda, em fevereiro do ano 
que vem.

“A PLR só avançou 
devido à organização 
dos trabalhadores e 
do Sindicato forte”

TRABALHADORES NA BOMBAS GRUNDFOS 
APROVAM PROPOSTA DE PLR
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O que os brasileiros vêm 
percebendo nas ruas, 
trabalho e conversas com 

colegas se confirma pela pesquisa 
realizada pela FGV (Fundação 
Getulio Vargas) intitulada ‘Bem-
-Estar Trabalhista, Felicidade e 
Pandemia’. Os dados revelam uma 
população mais estressada, preo-
cupada, triste e com raiva. 

Além desses sentimentos 
terem aumentado 
consideravelmente 
no Brasil, mais do 
que em outros paí-
ses, o levantamento 
também aponta “um 
grande salto de de-
sigualdade” e queda 
da renda média, pela 
primeira vez abaixo de R$ 1.000. 

Raiva
Se você sente hoje mais raiva 

do que há alguns anos, saiba que 
não está sozinho. O estudo da 
FGV mostra que de 2019 para 
2020, a “sensação de raiva” cresceu 
de 19% para 24% das pessoas. Foi 
um crescimento de cinco pontos 
percentuais, enquanto no mundo 
essa alta foi de 0,8 ponto, para 20%. 

Felicidade foi-se embora
Na comparação do Brasil com 

a média de 40 outros países, foi 
observada a perda relativa de 
felicidade brasileira como em 
todos os cinco outros indicadores 
subjetivos de emoções cotidianas 

estudados: raiva, preocupação, 
estresse, tristeza e divertimento. 

Em nota de satisfação com a 
vida numa escala 0 a 10, o Brasil 
apresentou queda de 0,4 pontos 
em 2020, chegando a 6,1, o menor 
da série histórica desde 2006.

Governo irresponsável 
O diretor executivo do Sindi-

cato, Aroaldo Oliveira da Silva, 
que preside a Agên-
cia de Desenvolvi-
mento Econômico 
do Grande ABC e a 
IndustriALL-Brasil, 
avalia que o estudo 
confirma o que vem 
sendo observado no 
dia a dia e aponta as 

ações irresponsáveis do governo 
Bolsonaro como o principal mo-
tivo para a queda da felicidade dos 
brasileiros. 

“O estudo mos-
tra o que a gente 
vem percebendo 
no dia a dia, o au-
mento do desem-
prego, da fome, das 
pessoas vivendo 
em situação de rua 
em condições pre-
cárias. E escancara 
a ineficiência desse 
governo para criar 
políticas que reduzam a desigual-
dade social, combatam a fome 
e ajudem na manutenção dos 
empregos”. 

“Ao mesmo tempo em que o 
governo não toma essas medi-
das tão necessárias, ele joga ao 
contrário, aposta na desestrutu-
ração, na quebra de mecanismos 
que poderiam ser importantes 
para criação de emprego e renda. 
Bolsonaro deixa esse vácuo igual 
deixou no auxílio emergencial, 
está piorando a economia e a pan-
demia porque aposta em remé-
dios que não tem eficácia contra 
a Covid-19. Apesar da tristeza, 
vamos precisar nos organizar 
muito enquanto povo brasileiro 
para tentar criar uma luz no final 
do túnel e reagir”, reforçou.

Desigualdade e renda
Na questão da desigualdade, 

segundo a pesquisa, houve acrés-
cimo de três centésimos ao que 
a FGV chama de Índice de Gini 

Trabalhista, que foi 
a 0,674 no primeiro 
trimestre, recorde 
na série histórica. 
Quanto mais perto 
de 1, maior a desi-
gualdade.

Já em relação 
às rendas indivi-
duais do trabalho, 
incluindo os infor-
mais e os sem traba-
lho, caíram 10,89% 

na pandemia. A queda da renda da 
metade mais pobre foi de 20,81%, 
quase duas vezes maior que a da 
média.

“O estudo 
escancara a 
ineficiência 

desse governo”

“Apesar da 
tristeza, vamos 

precisar nos 
organizar para 

tentar criar uma 
luz no final do 
túnel e reagir”

COM BOLSONARO 
E PANDEMIA, 
BRASIL ESTÁ 

MAIS TRISTE, 
ESTRESSADO, 

POBRE E 
PREOCUPADO 

Pesquisa FGV feita com diversos 
países aponta que esses 

sentimentos ruins cresceram 
mais no Brasil onde houve 

grande salto de desigualdade

divulgação
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Brasileirão
Hoje – 19h

Fluminense x Santos
Maracanã 

x

• O zagueiro Luiz Felipe, 
que teve tendinite na 
coxa, treinou normal-
mente e deve estar no 
time titular do Santos. 
Luan Peres está suspenso 
e é desfalque. 

• O volante Camacho, 
recém-contratado vindo 
do Corinthians, espera 
sua regularização no 
campeonato nacional 
para poder estrear pelo 
Santos. 

• Os clubes da série A en-
tregaram documento à 
CBF em que concordam 
em criar uma Liga para 
organizar o Brasileirão, 
hoje a cargo da Confe-
deração. 

• Dos 20 clubes da série 
A, o único que não as-
sinou foi o Sport Recife, 
que está sem presidente. 
Em nota, o clube disse 
que oficializará a sua 
adesão.
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Os 12 mil trabalhadores 
do Sistema Eletrobras anun-
ciaram greve desde a zero 
hora da última terça-feira, 15, 
prevista para terminar hoje. 

A Medida Provisória 
1.031 estava na pauta de on-
tem no plenário do Senado, 
mas até o fechamento desta 
edição não havia sido vota-
da. A proposta que retira o 
capital acionário da Eletro-
bras das mãos da União e 
abre caminho para a priva-

tização da estatal caduca na 
próxima terça-feira, 22. 

Caso não seja votada e 
aprovada até lá, perderá a 
validade. A MP já recebeu 
o aval da Câmara, mas, em 
caso de alteração pelo Sena-
do, precisará de nova análise 
dos deputados.

Aumento de energia
Os eletricitários são ca-

tegóricos em afirmar que a 
privatização da Eletrobras 

vai encarecer as contas de luz 
para a população, além de 
provocar riscos de apagões. 

De acordo com o CNE 
(Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários), dezenas de es-
pecialistas de diferentes seg-
mentos da sociedade, setores 
da economia, regiões do 
Brasil e convicções políticas 
foram taxativos em afirmar 
que tanto o texto original 
da MP quanto o substitutivo 
aprovado na Câmara vão 

trazer um aumento extraor-
dinário na tarifa de energia, 
um tarifaço na conta de luz.

Segundo o CNE, a MP 
é um projeto criminoso, 
uma pilhagem do patrimô-
nio público, com um único 
objetivo de beneficiar os 
privilegiados que sustentam 
o governo de Jair Bolsonaro, 
especialmente banqueiros e 
especuladores.

Com informações da 
Rede Brasil Atual e da CUT

 TRABALHADORES NA ELETROBRAS PARAM 
CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA ESTATAL

Mentiras sobre a privatização A FUP (Federação Única dos Petroleiros) 
listou as 4 principais mentiras:

1. 2. 3. 4.
Mentira 
A privatização 
vai trazer 
preços 
“competitivos” 
ao setor.

Verdade 
A conta de luz 
vai aumentar.

Mentira
A Eletrobras dá 
prejuízo.

Verdade
O país pode abrir 
mão de uma das 

empresas mais 
lucrativas do Brasil 

e entregar ao 
capital estrangeiro.

Mentira
A privatização da 
Eletrobras é necessária 
para a retomada do 
crescimento.

Verdade
A privatização da 

Eletrobras aumenta 
o risco de apagão e 
profundamento da 

crise econômica.

Mentira
Com a privatização, a 
Eletrobras vai se tornar 
mais moderna e eficiente.

Verdade
O governo abre mão de 

décadas de pesquisa e 
produção tecnológica 

que poderiam colocar o 
Brasil na vanguarda da 

transição energética.


