
Leitos seguem sendo habilitados
O Ministério da Saúde confirmou a habilitação de mais 

632 leitos de UTI para atendimento exclusivo a 

pacientes com coronavírus em quatro estados: 

Amazonas, Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina. O 
pedido para habilitar é feito pelas secretarias estaduais ou 
municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária 
para o funcionamento (leia).
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Casos pelo país
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Dashboards globais

IBGE dá início a 
super pesquisa
Em parceria com o Ministério da Saúde, o 
IBGE deu início hoje à coleta, por telefone, da 
PNAD Covid. A pesquisa busca quantificar a 
ocorrência da doença na população e quer 
registrar os impactos da pandemia no 
mercado de trabalho (leia). Cerca de 2 mil 
agentes começaram a telefonar para 193,6 mil 
domicílios distribuídos em 3.364 municípios 
(leia). As entrevistas duram mais ou menos 10 
minutos. As pessoas podem confirmar a 
identidade dos entrevistadores pelo 
Respondendo ao IBGE ou 0800 721 8181 (leia).

Redes sociais

Olha aí São Paulo
Dia 29 de abril, uma quarta-feira, 
perguntei aqui: “E São Paulo?”. Porque 
os registros diários de mortes por Covid-
19 no maior estado do país escalavam o 
Everest.

Pois bem, exatamente desde aquele dia 
a média móvel dos óbitos diariamente 
registrados na terra dos paulistas vem 
caindo. Dia 29 parece ter sido um pico. 
Está no gráfico abaixo.

Digo “um” pico, e não “o”, porque a 
curva de casos e falecimentos por aqui 
no Brasil parece uma caixinha de 
surpresas. Cautela é mais que 
necessária. As previsões oscilam da 
catástrofe total ao otimismo mais 
radiante. A chance de errar é sempre 
maior que a de acertar.

No jogo da política, se São Paulo entrar 
mesmo numa descendente sustentada 
os louros irão para o governador e o 
prefeito, na guerra particular que 
travam com o presidente da República.

Mas este poderá dizer que a coisa era 
bem menos grave do que se previa, que 
fez bem de advertir para o alarmismo.

Haverá argumentos para ambas as 
torcidas. E, convenhamos, a missão dos 
fabricantes de narrativas é bem mais 
tranquila que a dos heróicos 
profissionais da saúde.
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e YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para
o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

12h (04/05) - Casos no mundo passam de 3,5 mi

17h (04/05) - Brasil registra 263 mortes em 24h

Brasil inova na curva
Se o Brasil não é o único país a ter de 
administrar uma crise sanitária, econômica 
e política ao mesmo tempo - temos a 
companhia dos EUA pelo menos -, estamos 
conseguindo inovar em relação à curva de 
mortes diárias por Covid-19.

A pergunta desde a chegada do vírus ao 
Brasil era se teríamos uma curva achatada 
ou um pico do Everest para escalar. 
Diferentemente de países como EUA, Itália 
e Espanha, nossa curva começou mais 
suave.

Depois de uma onda crescente de óbitos, 
permanecemos 8 dias no mesmo patamar 
(entre 14 e 22 de abril), deixando a 
esperança de que tínhamos atingido a 
estabilidade - ou o chamado platô.

Mas nossa curva na verdade virou um 
degrau, empinando a reta.

Demoramos 24 dias para atingir as 
primeiras mil mortes. E 10 dias para passar 
de 3 mil para 7 mil óbitos. Após 5 dias com 
mais de 400 mortes diárias, tivemos um 
alívio nos últimos dois dias, com menos de 
300 mortes/dia.

Infelizmente, a sobrecarga na rede 
hospitalar indica ser mais um hiato do que 
uma tendência. A conferir.

• Debate sobre a cloroquina pressiona 
médicos e abre discussão ética (leia)

• MIT: concentrar isolamento em idosos 
reduz mortalidade e custo econômico (leia)

• Instituto Butantan usa técnica 
biotecnológica para criar vacina (leia)

• 'Testagem deve ser priorizada onde há 
pobreza', recomenda OMS (leia)

• Cientistas propõem 'tesoura genética'
para destruir novo coronavírus (leia)

Saúde_Ciência

Sistema financeiro
BC regulamenta open banking (leia)

Veículos
Emplacamentos têm queda de 76% em 
abril, indica Fenabrave (leia)

Petróleo exportado

Petrobras bate recorde em abril (leia)

B3/câmbio

Ibovespa cai 2,02%; dólar vai a R$ 5,52 (leia)

Cide

Fecombustíveis é contra elevação (leia)

• Forças Armadas estão ao lado da lei, da 
ordem, da democracia e da liberdade, diz 
ministro da Defesa (leia)

• Bolsonaro nomeia secretário da Abin para 
a direção da Polícia Federal (leia); 
que muda chefe no Rio (leia)

• Hamilton Mourão: 'Cada Poder tem seus 
limites e responsabilidades' (leia)

• 'Tenho a sensação de que podem ocorrer 
coisas desagradáveis', diz FHC (leia)

• Temer diz que ligou para Bolsonaro e 
sugeriu quarentena e fim de entrevistas 
coletivas diárias (leia)

• Defesa de Moro diz ao STF que abre mão 
do sigilo do depoimento (leia)

• Mudança na data de eleições municipais 
poderá ser decidida em junho (leia)

• Votações remotas dificultam RelGov (leia)

• Proposta do Senado será votada apesar 
das 'distorções', diz Maia (leia)

Novos hábitos
Como se planejar para comer bem 
mesmo indo menos ao mercado (leia)

Terapia
Psicólogos podem atender de forma 
on-line durante isolamento social (leia)
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Varejo&Consumo

Economia

Sustentável

• Há alguns paralelos entre a pandemia e 
a crise climática (leia)

• Com um ano, programa Lixão Zero lista 
ações realizadas (leia)

2°

• Japão estende estado de emergência 
(leia); Portugal reabre comércio (leia)

• Alemanha relaxa o confinamento (leia)

• Após 2 meses, Itália começa a reabrir (leia)

• Alemanha teria 1,8 milhão de infectados 
pelo coronavírus, diz estudo (leia)

• Rússia tem 10 mil novos casos (leia)

• Bilionário chinês tenta vencer o vírus e 
recuperar imagem do país (leia)
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• Jornal Nacional: repórteres passam a usar 
máscaras no vídeo (leia)

• Checadores lançam robô no WhatsApp 
contra fake news (leia)

• Gol tem prejuízo de R$ 2,3 bi no 1T (leia)

• Klabin: prejuízo de R$ 3,14 bi no 1T (leia)

• Spoleto começa a vender ingredientes e 
massas para cliente cozinhar em casa (leia)

• Compras on-line e personalizadas 
serão tendências no Dia das Mães (leia)

• Shoppings reabertos vendem 50% do 
patamar pré-crise, diz brMalls (leia)

• Lives e jornalismo são novas tendências 
de consumo, dizem especialistas (leia)

• Santander prevê queda de 16,2% das 
vendas do varejo em março (leia)
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