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Economia

Petróleo
Preços colapsam nos EUA e fecham em nível 
negativo pela 1ª vez na história (leia)

Paulo Guedes
'Vai dar tudo certo', diz ministro em live (leia)

Auxílio emergencial
Caixa antecipa pagamento da 2ª parcela (leia)

B3/câmbio
Bolsa quase estável; dólar vai a R$ 5,309 (leia)

1º de maio
Centrais sindicais farão evento on-line (leia)

Setor elétrico
Governo cogita estender concessões (leia)

Sejamos otimistas
uma vez

A subnotificação é um fato em escala 
planetária. Se é verdade que a ampla maioria 
dos infectados pelo SARS-CoV-2 são 
assintomáticos ou com sintomas leves, a 
subnotificação de casos é esperada mesmo.

Mais precisas são três quantidades: 
internações, pacientes em UTI e óbitos. E 
mesmo aqui pode haver subnotificação quando 
a medida é em tempo real. Temos visto pelo 
mundo o número de óbitos ser ajustado a 
posteriori.

Meu olhar otimista enxerga os últimos dados 
brasileiros de mortes pela Covid-19 mais 
parecidos com uma progressão aritmética e 
menos parecidos com uma geométrica. Vai ver 
estamos achatando a curva.

As próximas duas semanas vão dizer. Se sim, a 
retomada progressiva da economia pelos 
estados virá em condições sanitárias menos 
ruins. Ainda numa hipótese otimista, quem 
sabe as medidas de distanciamento social não 
resolvam daqui para adiante.

Se meu otimismo não for abalroado pelos fatos, 
todos poderão dizer que ganharam. Os 
governadores por terem tomado medidas bem 
cedo. O presidente por insistir na volta ao 
trabalho.

Seria um debate até o final dos tempos. Um 
preço bem razoável a pagar.
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Conflitos entre casais
Estudo: relatos de brigas aumentam com 
isolamento, diz estudo (leia)

Solidariedade
Jovens do mercado financeiro se unem 
para arrecadar dinheiro (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Após atos, Bolsonaro defende STF e 
Congresso 'abertos e transparentes' (leia)

• PGR pede abertura de inquérito para apurar 
manifestações de domingo (leia)

• 'Sociedade civil está dando show', afirma 
Luciano Huck (leia)

• Temer: 'Não há espaço para aventuras' (leia)

• TSE diz que tem condições de manter 
eleições de outubro (leia)

• Profissionais da aviação têm salários 
reduzidos e voam com medo (leia)

• Startups, GovTechs e healthtecs apostam 
em soluções funcionais e relevantes (leia)

• Plataformas de gestão liberam acesso 
gratuito durante a crise (leia)

• KFC distribui 60 mil lanches a 
profissionais de saúde (leia)

• Empresas e governos terão que revisar 
valores pós-crise, dizem CEOs (leia)

• Lucro da IBM cai 26,1% no 1T (leia)

2.575 óbitos

O tranco na rede 
hospitalar pública

Como o coronavírus aterrissou no Brasil 
por meio de voos internacionais, a 
pandemia atingiu a população com uma 
renda predominantemente mais alta.

Mas a ocupação cada vez maior dos 
leitos de UTIs dos hospitais públicos 
indica que a Covid-19 se espalha entre os 
menos favorecidos.

O estado de São Paulo registrava no fim 
de semana 85% de ocupação nos 
hospitais públicos. Na capital, quatro 
UTIs chegaram hoje a 100% de ocupação 
- todos na zona leste.

Segundo o secretário municipal de 
Saúde, Edson Aparecido, “é um quadro 
preocupante, sobretudo nas periferias”. 
Na rede privada, a ocupação no Estado é 
de cerca de 50% de leitos das UTIs.

No Rio, a taxa de ocupação da rede do 
SUS federal, estadual e municipal é de 
90%. O Instituto Estadual do Cérebro, 
reservado para pacientes com Covid-19, 
alcançou hoje 88% de ocupação da UTI. 
No Ceará, Pernambuco, Amazonas e 
Pará, a taxa supera 90%.

Antes da pandemia, o Brasil contava 
com 55 mil leitos de UTIs, sendo metade 
público e metade privado. Atualmente, 
mais de 80 hospitais de campanha estão 
ou foram montados no país. É essa a 
questão que importa. A rede hospitalar 
pública vai aguentar o tranco?
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• China constrói maior estádio do mundo (leia)

• Nova York cancela eventos até junho (leia)

• Vaticano: JMJ e Encontro Mundial das Famílias 
são adiados (leia)

• Alemanha reabre o comércio (leia)

• Chile apresenta projeto de renda mínima (leia)

O isolamento social em estados e municípios voltou a ser 
foco de um intenso debate público hoje. Em diversas 
partes do país, ajustes nas regras foram colocados em 
prática e/ou anunciados por autoridades locais, o que 
motivou reações contra e a favor. Goiás, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e 
Distrito Federal são exemplos (leia). O ministro da Saúde, 
Nelson Teich, também se pronunciou (leia).
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11h (20/04) - Apoio de Bolsonaro ao fim 
da quarentena

1°
2°

O plano de São Paulo
O governo paulista deverá anunciar na 

quarta-feira (22) medidas de reabertura 

da atividade econômica (leia) (leia).

Flexibilização gradual

Corporativo

Varejo&Consumo

• Lojistas de shopping propõem plano de 
reabertura (leia)

• PolloShop, de Curitiba, anuncia 
encerramento das atividades (leia)

• Consumo na China tem retomada 
cautelosa do otimismo (leia)

Volta às aulas em escolas militares
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, a partir da 

próxima segunda-feira (27), escolas cívico-militares 

podem voltar a funcionar no Distrito Federal (leia).

13h (20/04) - Comissão mista sobre a 
covid-19

• Plataforma on-line faz atendimento gratuito a 
quem tem sintomas da covid-19 (leia)

• Reabilitação após coronavírus é longa (leia)

• Drauzio Varella prevê 'tragédia nacional' (leia)

• Estudo com hidroxicloroquina é suspenso por 
ser feito sem aval de comitê de ética (leia)

• Chamamento público para a compra de 12 
milhões de testes rápidos (leia)
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