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Economia

Boeing + Embraer
Acordo é rescindido (leia); Embraer diz que foi 
'indevido' (leia); presidente da empresa critica 
(assista); sindicato quer reestatização (leia)

Diesel
Petrobras confirma redução do preço (leia)

Brasil 200
'Pilar da economia de livre mercado começa a 
ruir', diz presidente do grupo (leia)

Conta de energia
Aneel confirma bandeira verde em maio (leia)

Indústria
Temor de enxurrada de produtos chineses no 
pós-pandemia (leia)

Teatro do absurdo
No filme O Show de Truman, de 1998, o 
personagem de Jim Carrey tem, sem saber, 
sua vida transmitida para o mundo todo. 
Interessa para esta análise o final: uma hora 
o público se cansa e muda de canal. Noutro 
filme, de cinco anos antes, O Feitiço do 
Tempo, que deveria chamar O Dia da 
Marmota, o personagem de Bill Murray fica 
preso numa repetição diária do dia anterior.

Aparentemente, o público está se 
cansando na rotina macabra da Covid-19. 
Aqui e lá fora. As mortes incorporaram-se 
ao cenário e deixaram de ser notícia, a não 
ser quando o recorde de números é a 
novidade, ou talvez quando algum famoso 
infelizmente vem a falecer. No mais, são 
dias da marmota. Cansado, o público é 
atraído para outro show: o divórcio Moro-
Bolsonaro.

O problema é que, mais infelizmente ainda, 
as UTIs dos hospitais públicos parecem 
perigosamente no limite. E a nova queda 
de braço não eliminou a anterior: os 
políticos continuam brigando enquanto o 
povão dá de ombros e simplesmente tenta 
voltar a alguma normalidade.

Em pleno drama, o país parece apreciar 
mesmo o teatro. Do absurdo.
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Água e luz
Gastos podem subir na quarentena (leia)

Lives
Artistas se adaptam ao padrão web (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Carla Zambelli mostra novas mensagens e diz 
que Moro queria ser indicado ao STF (leia)

• Sergio Moro e Jair Bolsonaro continuam troca 
de farpas pelas redes sociais (leia)

• Maia tem 28 pedidos de impeachment contra 
Bolsonaro para analisar (leia)

• Lula ataca Moro e Bolsonaro e pede cautela 
sobre impeachment (leia)

• 'Lei é soberana, e não a vontade dos homens', 
diz presidente da CNBB (leia)

• PF vê Carlos Bolsonaro como articulador de 
fake news (leia); vereador nega (leia)

• Mandetta participará de congresso do MBL 
ao lado de Kim Kataguiri (leia)

• Governador de Alagoas testa positivo (leia)

• Gerdau, Ipiranga e Zaffari vão construir 
hospital em tempo recorde (leia)

• Zoom: a história desde a fundação (leia)

• Malcolm Gladwell lança novo livro e fala 
sobre conexão com desconhecidos (leia)

4.016 óbitos

De volta aos
tristes números

Elevada à temperatura máxima ontem, a crise 
política parece ter relegado a 2º plano os 
números da pandemia de coronavírus no 
Brasil. Mas precisamos, com urgência, voltar a 
falar dessa triste estatística. Hoje, rompemos a 
barreira das 4 mil mortes. Pelo terceiro dia 
consecutivo, tivemos mais de 340 óbitos 
confirmados em 24h (346 hoje, 357 ontem e 
407 anteontem).

Os dados não são de mortes necessariamente 
ocorridas no dia da divulgação, mas sim de 
óbitos ocorridos em qualquer data e que 
tiveram sua confirmação como Covid-19 
naquele dia. Na prática, o que estamos vendo 
hoje em termos estatísticos é o passado, uma 
espécie de retrovisor do rastro de morte do 
coronavírus no país.

Para se ter uma ideia, na divulgação oficial do 
último dia 23 de abril, das 407 mortes, apenas 
10 pessoas haviam ocorrido no próprio dia 23. 
Dentre os 407 óbitos anunciados, por exemplo, 
21 tinham ocorrido ainda no mês de março, 
mas só a partir daquele 23 de abril entraram no 
balanço da doença. Há casos em que uma 
morte leva até 30 dias para ser confirmada 
como Covid.

Uma maneira de se atenuar esses “solavancos” 
nos números é olhar para a média móvel dos 
últimos 7 dias. É mais simples do que parece: 
soma-se o número de mortes divulgadas nos 
últimos 7 dias e se divide, claro, por 7. O 
objetivo aqui é amenizar o efeito estatístico de 
mortes que levam tempo para ter sua causa 
confirmada. O que vemos no gráfico abaixo
indica que a curva é ascendente. A crise 
política preocupa, claro, mas a Covid-19 
avança em ritmo ainda forte.
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A Organização Mundial da Saúde fez novos alertas ao 
mundo, reforçando que não há evidências de que quem 
se recuperou da covid-19 – e tem anticorpos – esteja livre 
de uma segunda infecção (leia). O recado mira 
especialmente governos que planejam ou mesmo já 
anunciaram que pretendem emitir os chamados 
‘passaportes de imunidade’ às pessoas que superaram a 
doença (leia). O relatório da OMS está aqui e foi bastante 
repercutido hoje em razão do forte impacto que a 
iniciativa tem sobre as teorias mais aceitas atualmente.
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OMS alerta para os 
'passaportes de imunidade'

Corporativo

Varejo&Consumo

• Vendas on-line de bebidas alcoólicas 
aumentam até 800% na quarentena (leia)

• Live Natura: Dia das Mães (leia)

• Procon-SP cobra soluções de apps (leia)

Damares Alves reafirma apoio a Bolsonaro

• Hidroxicloroquina em doentes pode causar 
morte súbita, diz estudo (leia)

• Na corrida por uma vacina, países e empresas 
gastam bilhões (leia)

• Estudo indica que extrovertido enfrenta pior o 
isolamento pelo coronavírus (leia)

casos

• Espanha permitirá passeios e atividade 
física ao ar livre a partir de maio (leia)

• EUA: lobby de armas em meio ao debate 
sobre a pandemia no país (leia)

• Por causa da crise, Argentina abandona 
negociações do Mercosul (leia)

Internacional

2°

O que é
Chile, Estados Unidos, Reino 

Unido e alguns outros 

países estudam emitir 

documentos de 

identificação para os 

doentes que contraíram 

coronavírus e se 

recuperaram. Como uma 

espécie de certificado.

Ex-ministros da Saúde x Bolsonaro x ONU

Sustentável__

• Justiça Federal cobra respostas do governo 
por volume recorde de desmatamento (leia)

• Ministros do Meio Ambiente de 30 países 
discutem emissões e o pós-pandemia (leia)

• NY lança 'desafio da sustentabilidade' (leia)

• Biólogo diz que, para impedir novos surtos, 
mundo precisa respeitar a natureza (leia)
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