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Economia

Trabalho
Mais de 4 milhões de trabalhadores tiveram 
contrato suspenso ou jornada reduzida (leia)

Febraban
Concessão e renegociação de crédito somaram 
R$ 265,6 bi desde início da pandemia (leia)

Petróleo e gás
Produção da Petrobras sobe 14,6% no 1T (leia)

Embrapa
Empresa tem lucro social de R$ 46,4 bi (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 3,86%; dólar vai a R$ 5,66 (leia)

Desigualdade no mundo
FMI e Banco Mundial projetam aumento (leia)

Dificuldades 
combinadas

Na maioria dos países a coisa tem funcionado 
assim: as curvas de infectados e mortos pelo 
SARS-Cov-2 sobem rápido, o crescimento 
estabiliza-se e a queda é bem mais lenta que a 
subida. 

Por isso, as medidas de flexibilização do 
isolamento social não têm esperado o fim da 
pandemia. Até por não se saber quando, e se, 
virá o “the end”.

No Brasil acontece um pouco diferente. A 
reabertura mesmo que gradual das atividades 
dá-se quando as curvas de infectados e mortos 
teimam na trajetória ascendente. A subida não 
parece brusca, mas depois de um platozinho 
voltou a ser subida.

Talvez seja porque fechamos cedo demais e 
não tem como não abrir agora, mesmo com 
números ruins. Ou é porque o isolamento aqui 
foi bagunçado pela guerra política rumo a 
2022. Ou tem a ver com a subnotificação.

Independente do viés da análise, parece hoje 
(é preciso atualizar todo dia) que devamos ser 
menos otimistas sobre a possibilidade de não 
combinar graves dificuldades econômicas e 
sanitárias durante um bom tempo.
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Saudosismo
Sensações de perda e o novo papel social 
que o isolamento exige (leia)

Carreira
Escola de negócios oferece cursos de graça 
por um mês e ganha 60 mil alunos (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Datafolha: impeachment divide o país, mas 
presidente mantém base de apoio (leia); já 
são 29 pedidos em análise na Câmara (leia)

• 'Homem que decide a economia no Brasil é 
um só: Paulo Guedes', diz Bolsonaro (leia); 
presidente afirma que Moro deve provar no 
STF 'acusação grave' (leia)

• Guedes reforça teto de gastos (leia)

• Senado e governo propõem congelar salários 
para socorrer estados e municípios (leia)

• Roberto Jefferson diz que não foi procurado 
por ninguém do governo (leia)

• Maia diz que prioridade da Câmara é votar 
medidas emergenciais (leia)

• Se necessário, governo pode expandir auxílio 
‘por mais um tempo’, diz Mourão (leia) (leia)

• Não é hora de Fla x Flu em nada, diz 
presidente da Cosan (leia)

• Carrefour Brasil: vendas sobem no 1T (leia)

• Momento agora é de fazer o pequeno 
vender mais, diz CEO do PagSeguro (leia)

• Airbnb anuncia novos protocolos de 
limpeza para recuperar reservas (leia)

• Via Varejo compra ASAPLog (leia)

4.543 óbitos

Brasil no estágio do 
cabo de guerra

Com a sobrecarga dos hospitais públicos, o 
atual estágio do Brasil no combate à Covid-19 
pode ser comparado a uma batalha de cabo de 
guerra.

De um lado, o vírus, com alto poder de 
propagação. De outro, a corrida para criação 
de leitos hospitalares, principalmente de UTIs. 
Quando o coronavírus arrasta o sistema 
hospitalar para além da linha que separa os 
adversários, o resultado é o colapso. Já temos 
um exemplo, Manaus.

Os hospitais públicos estão sobrecarregados. 
Mas é real o esforço da sociedade - poder 
público e privado - para não entregar os 
pontos.

No país, 42 hospitais de campanha estão em 
funcionamento. O Ministério da Saúde instalou 
340 UTIs volantes.

Em São Paulo, somam-se mais 64 leitos no 
Anhembi, 29 no Hospital da Bela Vista, 25 na 
AME Campinas. No Hospital das Clínicas, com 
220 leitos, serão inaugurados mais 100. No 
Instituto Emilio Ribas serão 50 e mais 150 em 
Brasilândia.

No Rio, o Hospital de Campanha Lagoa-Barra 
terá 100 leitos, 80 no Maracanã, 40 em São 
Gonçalo. No Riocentro, são mais 100 leitos.

A logística é complexa. Não basta entregar 
UTIs. A disputa mundial por respiradores é um 
obstáculo, assim como a contratação de 
profissionais qualificados. Mas, a esta altura do 
campeonato, não há outra opção que não seja 
ganhar ou ganhar.
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O que está acontecendo na Alemanha e os ajustes em curso 
na Espanha e na Itália (leia) emolduraram hoje novos debates 
sobre como a Europa se prepara para afrouxar as medidas de 
isolamento social. As atenções estão voltadas para a França 
(leia) (leia). O país vai detalhar amanhã qual será seu modelo 
de reabertura (leia). O primeiro-ministro, Édouard Philippe, 
antecipou que a volta será gradual e que todos – sociedade, 
políticos, sindicatos e empresários – terão de trabalhar juntos 
na construção de um plano nacional.
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1°

O debate na Europa sobre 
como reabrir os países

Corporativo

Varejo&Consumo

14h (27/04) - 3 milhões de casos no mundo

• Laboratório diz ter desenvolvido teste preciso 
sobre grau de imunização do coronavírus (leia)

• Cartórios registram alta de 43% em mortes 
por causa indeterminada (leia)

• Anvisa discute liberar testes rápidos para 
covid-19 em farmácias (leia)

• Pesquisa: só 15% dos médicos se dizem aptos 
a atender pacientes com covid-19 (leia)

• Lixo hospitalar cresce ao menos 4 vezes (leia)

casos

• “Pandemia de coronavírus está longe de 
acabar”, diz diretor da OMS (leia)

• China retoma aulas do ensino médio (leia)

• Argentina impõe política severa de 
restrições a viagens (leia)

Internacional

2°

Boris Johnson 
reforça políticas
O primeiro-ministro do Reino 

Unido, Boris Johnson, voltou 

hoje ao trabalho e defendeu as 

restrições de circulação como 

forma de enfrentar a pandemia. 

Segundo ele, seria prematuro 

abrandar as medidas (leia).

Sustentável__

• Painel Científico compila todo o conhecimento 
acumulado sobre a Amazônia (leia)

• Aprendendo a reduzir a pegada de carbono 
doméstica mesmo em isolamento (leia)

• Abrasce: 58 shoppings reabertos (leia)

• Doria diz que São Paulo não reabrirá 
comércio para Dia das Mães (leia)

• Associação de supermercados explica 
quais produtos subiram e os motivos (leia)

17h (27/04) - Brasil registra 338 novas mortes
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