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Dados da OMS

OMS: América do Sul é o 
novo epicentro

O avanço de casos e mortes provocados 
por Covid-19 em países da América do Sul 
preocupa a OMS. O diretor do programa 
de emergências, Michael Ryan, disse hoje 
que a região se tornou o novo epicentro da 
pandemia (assista) (assista). Em referência 
ao Brasil, Ryan mencionou as realidades de 
São Paulo, Rio, Amazonas e Pernambuco 
(leia) (leia) (leia) (leia) (leia). Dados oficiais 
indicam que o Brasil registrou 1.001 novas 
mortes em 24h (leia). O país se tornou o 
segundo com mais casos no mundo (leia).

O fato, a versão 
e a base

Há o vídeo com a gravação do encontro 
ministerial de 22 de abril. E sua 
divulgação desencadeou a guerra de 
interpretações sobre o que foi dito pelo 
presidente a propósito da acusação 
feita pelo ex-ministro da Justiça.

Cada um puxará a brasa para sua 
respectiva sardinha. Uns vão enxergar 
na gravação a prova definitiva de que o 
presidente queria manipular a Polícia 
Federal para proteger familiares. 
Outros dirão que não há nada disso. 
Quem vai decidir?

O Procurador-Geral da República e o 
Supremo Tribunal Federal. Mas caso a 
PGR decida mesmo denunciar o 
presidente, tudo precisará passar antes 
pelo Legislativo. Em resumo: quem 
está diante de uma bela janela de 
oportunidade são os deputados 
federais.

Na hora em que a poeira assentar, a 
faca e o queijo estarão nas mãos de 
suas excelências da Câmara. E aí virá a 
hora da verdade: veremos quem vai ter 
garrafas para entregar.

Claro que isso pode ser evitado se o 
PGR mandar o pacote antes ao arquivo. 
Aí saberemos se a decisão de Bolsonaro 
de nomear um fora da lista tríplice 
valeu a pena.
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Redes sociais

Contas públicas

Déficit primário deverá encerrar 2020 
em R$ 540,5 bi (leia)

5G
Anatel admite atraso no cronograma de 
lançamento do edital (leia) (leia)

Agronegócio

Tereza Cristina afirma que exportação 
agropecuária em alta não ameaça 
abastecimento interno (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,03%; dólar a R$ 5,57 (leia)

• Celso de Mello libera vídeo de reunião 
de Bolsonaro com ministros (leia)

• 'Nenhum indício de interferência na 
Polícia Federal', diz Bolsonaro sobre 
vídeo de reunião ministerial (leia)

• Bolsonaro diz que jamais entregará 
celular e critica ministro do STF (leia)

• Heleno: eventual apreensão de celular 
de Bolsonaro pode ter 'consequências 
imprevisíveis' para estabilidade (leia)

• Barroso diz que prorrogar horário e 
turnos de votação estão em estudo (leia)

• Governo prorroga prazo de inscrição do 
Enem até dia 27 (leia)

Home office
Adesão começa a cair no Sudeste (leia)

Dia do Abraço
Benefícios do gesto e seu simbolismo (leia)

Poder + Política
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Economia

Sustentável
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Sensações nas redes
O 'Dia do Abraço' ativa fluxos de 

conversas e eleva a reação de 'saudade'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

21.048 óbitos

3.552 óbitos em investigação

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Na temporada de 
lives, vídeo tape

faz sucesso
As lives são o sucesso na temporada de 
isolamento social, mas a gravação 
ministerial do presidente Jair Bolsonaro 
roubou a audiência.

Governistas comemoraram as declarações 
do presidente sem papas na língua. Pode 
ser chocante, mas ele foi eleito sete vezes 
com esse discurso para a Câmara. Surpresa 
só para quem insiste em ver na Presidência 
quem não ganhou em 2018.

Bolsonaro resumiu: “A luta política 
continua a todo vapor!" Sua fala foi 
discurso de mobilização, sem filtro, sem 
censura. Aliados minimizam repercussão 
futura.

A oposição tentará montar patíbulos. Há 
duras declarações e ameaças na reunião, 
muitos palavrões. Ataques e jogadas 
abaixo da linha da cintura.

Faltam elementos para dizer se, em 
investigações outras, haverá 
desdobramentos que ameacem o mandato 
presidencial. E a bola de cristal brasileira 
está quebrada há algum tempo. Ninguém 
acerta uma sobre o amanhã.

Política é versão e posicionamento. E a 
tentativa de estar à frente dos fatos. Alguns 
tentam estar à frente mas, sem velocidade, 
são atropelados pela realidade. Outros 
correm tanto que se distanciam da 
realidade. Amanhã tem live ou gravação?

Florestas

10 milhões de hectares perdidos todos 
os anos, indica relatório da FAO (leia)

Aeródromos sustentáveis
Rio Galeão ganha título (leia)

• The Lancet: cloroquina ou 
hidroxicloroquina para Covid-19 - por 
que podem ser perigosos? (leia)

• Vacina desenvolvida pela China mostra 
resultados promissores (leia)

• Crise paralisa vacinação e expõe 80 
milhões de bebês a doenças (leia) (leia)

• Teste para Covid-19 com 100% de 
eficácia é aprovado no Brasil (leia)

Acesse o dashboard interativo
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Principais temas

Corporativo

• Bilionários dos EUA enriqueceram ainda 
mais com a pandemia, diz estudo (leia)

• Academias recuperam 45% dos clientes 
em cidades reabertas (leia)

• Google ainda não planeja trabalho 
remoto após a crise (leia)

• Disney cria plataforma gratuita para 
comemorar aniversário (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Peru prorroga confinamento (leia)

• Trump exige reabertura 'imediata' de 
igrejas, templos e locais de culto (leia)

• Reino Unido obrigará viajantes a 
cumprir quarentena de 14 dias (leia)

• Associação de shoppings estima 120 mil 
demitidos e 15 mil lojas falidas (leia)

• Consumidores priorizam pagamento de 
despesas básicas, revela pesquisa (leia)

Opas otimista com vacina
O vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, 

Jarbas Barbosa, crê em avanços, fala sobre o Brasil e 

reforça: a OMS não recomenda nenhum remédio (leia).

Para acompanhar a evolução das mortes por 
Covid-19 em todo o país, o Instituto FSB Pesquisa

elabora diariamente o gráfico abaixo, que 
acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da 

Federação a partir do dia em que a média móvel 
de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e 
divididas por 7) da respectiva região chega pela 

primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as 
curvas de óbitos com base no mesmo período de 

evolução da doença em cada UF.
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