
 

Institucional / Política 

Até sexta-feira (24/04), 27 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro haviam sido enviados 

ao presidente da Câmara Federal dos Deputados, Rodrigo Maia. No entanto, apenas um foi analisado e 

rejeitado devido ao seu anonimato, o que é proibido. Após a renúncia do ministro Sergio Moro, muitos outros 

foram anunciados. O ex-ministro fez um discurso que poderia conectar o presidente a crimes durante seu 

mandato. Entre os novos pedidos de impeachment, há um anunciado pela Associação Brasileira de Imprensa 

(ABI) e outro proposto pelo senador Randolfe Rodrigues. Maia é bastante importante nesse processo, pois ele é 

o responsável por aceitar as solicitações. Depois disso, deve ser votado pela Câmara e depois pelo Senado. 

Nossa análise: 

Apesar dos pedidos de impeachment feitos à Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro ainda possui um 

eleitorado relevante em termos de engajamento político. Os pedidos de impeachment em andamento podem 

desencadear uma onda de manifestações em todo o país, tanto a favor quanto contra o Presidente. 

Manifestações unilaterais normalmente não apresentam repercussões violentas. O problema surge quando 

lados diferentes se chocam. Desordem pública com resultados violentos ocorrem neste tipo de situação. 

Recomendação: 

Evite manifestações e reuniões públicas. No caso de uma demonstração espontânea ou um movimento de 

multidão, afaste-se calmamente do local. 

Segunda-feira (27/04), o secretário executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que há um 

primeiro ajuste a ser feito no planejamento do Ministério para combater a pandemia. Esse ajuste seria a não 

linearidade das medidas de isolamento social. Segundo Pazuello, as recomendações do Ministério devem ser 

específicas para as diferentes realidades no Brasil. 

Nossa análise: 

As cidades do Brasil não apenas possuem diferentes infraestruturas, mas também apresentam características 

distintas de urbanização, distribuição demográfica, pirâmide etária, hábitos sociais e sanitários. Além disso, a 

pandemia começou em datas diferentes em cada local. Para esses assuntos, táticas alternativas podem ser 

adotadas em cada localidade para otimizar os efeitos negativos do surto de Covid-19, tanto em termos de 

saúde pública quanto de economia. 

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) publicou nesta quarta-feira (29/04) uma carta criticando o presidente Jair 

Bolsonaro. Os prefeitos disseram que os conflitos causados pelo presidente atrasam o processo de tomada de 

decisão e estão originando mais vítimas. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro havia atribuído a 

responsabilidade pelas mortes registradas até agora a governadores e prefeitos. 

Nossa análise: 

A falta de unidade ao tomar decisões para enfrentar o surto de Covid-19 pode causar uma diminuição na 

eficácia das medidas tomadas em cada local. Os conflitos de posição aumentarão os efeitos negativos de 
diferentes soluções, ao mesmo tempo que não promoverão os benefícios propostos por cada uma delas. Um 

alinhamento de posições entre as três esferas de poder otimizaria as soluções implementadas. 

  

Semana 24-30/04/2020 

O Departamento de Inteligência da Amarante monitora todos os dias a evolução do COVID-19 e seus 

impactos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Mandamos uma nota diariamente para nossos 

Clientes. Esta é somente um resumo semanal. 

Crise COVID-19 
NOTA DE SEGURANÇA  



www.amarante.com 

contato@amarante-brasil.com          2 

PRINCIPAIS SETORES / INFRA-ESTRUTURA 

 Saúde 

Cuidado deve ser tomado ao analisar números; no momento, apenas uma pequena fração da sociedade, 

especificamente as pessoas que já estão sendo tratadas em hospitais ou que foram expostas a essas pessoas, 

foram testadas. Outros grupos começaram a ser testados muito recentemente em algumas cidades, mas ainda 

não representam uma fração significativa do total de casos acumulados. As amostras de teste detalharão a 

maior contaminação da população brasileira, pessoas assintomáticas e pessoas com sintomas leves serão 

incluídas nas estatísticas cumulativas de casos. A taxa de letalidade cairá para um nível mais realista. 

No sábado (25/04), funcionários públicos da cidade de São Paulo protestaram devido às condições de 

trabalho dos profissionais de saúde. O protesto ocorreu em frente ao hospital público Tide Setúbal. Eles exigiram 

equipamento adequado para trabalhar com pacientes contaminados pelo novo coronavírus. 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, técnicos de saúde do Hospital de Traumatologia e Ortopedia de 

Nilópolis informaram que estão sendo forçados a permanecer sem equipamento adequado em salas com 

pacientes contaminados pelo Covid-19. Desde sábado (25/04), os técnicos disseram que os médicos não 

entram nessas salas e lhes enviam instruções por telefone. 

Falta de equipamentos de proteção individual foi relatada no Hospital Municipal Salgado Filho, nesta quarta-

feira (29/04). Esse é um hospital público importante no Rio de Janeiro. De acordo com guardas de segurança e 

ajudantes que trabalham neste hospital, não há máscaras e aventais suficientes para todos. 

Nossa análise: 

Ausência de cuidados com os profissionais de saúde pode levar à escassez de mão de obra especializada no 

tratamento de pacientes com Covid-19. Os trabalhadores do setor de saúde estão entre os mais infectados 

pela doença, mas também são os mais importantes quando se trata de preservar vidas na situação atual. Se as 

medidas corretas para proteger esses funcionários não forem tomadas, espera-se um aumento na taxa de 

letalidade pandêmica. 

No estado de São Paulo, a rede de laboratórios conectados ao Instituto Butantan pode processar 5.000 testes 

Covid-19 por dia, segundo o diretor Dimas Covas. Esta informação foi divulgada nesta quinta-feira (30/04). 

Covas acrescentou que a demanda atual para processar o teste está abaixo de sua capacidade. Embora a 

capacidade de processar pareça suficiente, os meios de comunicação do estado informaram que os 

pacientes nas redes de saúde pública e privada estão relatando dificuldades para encontrar testes. 

Nossa análise: 

Embora a capacidade de processamento do estado de São Paulo tenha aumentado, a curva de 

contaminação também ganhou velocidade. O aumento da capacidade de processamento provavelmente 

só será capaz de manter o status quo de quem é testado no estado. No entanto, a intensificação da 

velocidade dos testes pode levar a um aumento abrupto no número de casos confirmados. Como o estado de 
São Paulo também é considerado o epicentro do surto no Brasil, essa melhoria pode afetar os números oficiais 

de São Paulo e também de todo o país em relação à população infectada. 

 Industria 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que até quinta-feira (23/04) um total de 210 trabalhadores em 

unidades de exploração e produção de petróleo offshore apresentaram resultados positivos para o Covid-19. 

Um dia antes, havia 186 trabalhadores doentes. Se todos os funcionários de empresas que realizam atividades 

de exploração e produção forem considerados, o número de pessoas contaminadas chega a 413. Houve 382 

casos no dia anterior. O número total de funcionários suspeitos de estarem infectados é 1.212. 

Nossa análise: 

As características das plataformas offshore facilitam a proliferação do Covid-19. A contaminação parece ser 

mais rápida dentro dessas unidades do que em condições normais. Medidas de saneamento e higiene dentro 
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de tais instalações podem retardar a disseminação da doença, mas o contato próximo entre os trabalhadores 

e a ausência de espaços amplos são problemas que não podem ser resolvidos. 

 Transportes 

O governo do estado de São Paulo tornará obrigatório o uso de máscaras nos sistemas de trens e metrôs da 

capital. A Secretaria Metropolitana de Transportes do Estado anunciou esta decisão na segunda-feira (27/04). 

A medida deve ser adotada após uma semana de distribuição gratuita de máscaras aos passageiros. 

Nossa análise: 

O uso obrigatório de máscara como forma de proteger a população contra a contaminação por Covid-19 

pode ser visto como uma oportunidade para os criminosos. Com a banalização do uso de máscaras, os 

criminosos podem facilmente esconder suas identidades sem parecerem suspeitos. Estabelecimentos 

comerciais, residências e outros alvos em potencial que contam com sistemas de CFTV e porteiros não podem 

mais depender deles para identificação de criminosos. Portanto, a percepção de risco por parte dos infratores 

diminui e pode ser esperado um aumento de crimes ousados. Relatos deste tipo de assalto foram feitos 

recentemente. Mesmo que alguns criminosos não tenham a astúcia de perceber essa oportunidade, a simples 

exposição de tal oportunidade pela mídia poderia incentivá-los a adotar esse novo modus operandi. 

 Economia 

Segundo o secretário de Finanças do Rio de Janeiro, Luiz Claudio de Carvalho, o estado não terá recursos para 

pagar funcionários públicos já em agosto, se não receber ajuda financeira do governo federal. A redução na 

cobrança de impostos (ICMS) e a queda nos preços do barril de petróleo afetaram fortemente as já 

problemáticas finanças do estado. 

Nossa análise: 

As forças para manter a ordem pública são compostas, em sua maioria por agentes estatais. Os trabalhadores 

da saúde empregados pelo estado também representam uma grande fração da categoria de saúde. Se a 

receita do estado for escassa, seus salários poderão ser comprometidos. É improvável que eles façam greve, 

mas pode haver repercussões em sua eficiência geral. 

 Força pública 

Segundo o Instituto de Segurança Pública, o número de assassinatos no estado do Rio de Janeiro aumentou 8% 

em março de 2020 quando comparado ao mesmo mês de 2019. O número passou de 344 para 372. No 

entanto, o número de mortes por intervenção de agentes da lei durante operações diminuiu, de 132 para 113. 

Roubo de carga, roubo de veículos e roubo de rua, todos diminuíram; 43%, 35% e 42%, respectivamente. O 

número de assassinatos e tentativas de assassinato de mulheres diminuiu, mas não o suficiente para mostrar 

uma tendência de diminuição, já que o número está dentro da média esperada para o mês. O estelionato 

feito por meios digitais aumentou; enquanto na média de outros meses representava apenas 12% do total de 

casos de estelionato, desde o início das medidas de isolamento social do Covid-19 passou a representar 25% 

do total. 

Nossa análise: 

Uma suposição que pode ser feita - e também compartilhada pelo coronel da Polícia Militar, Robson Rodrigues 
- sobre o aumento de assassinatos e a diminuição de pessoas mortas em operações policiais no estado do Rio 

de Janeiro é que isso é um reflexo da guerra por territórios ocorrendo no estado. Facções e milícias rivais do 

narcotráfico conquistam e defendem territórios por meio de conflitos armados, que, por consequência, têm um 
grande número de baixas. Macaé e outras cidades adjacentes no Norte Fluminense são os principais territórios 

dessas disputas. O Batalhão da Polícia Militar responsável por Macaé registrou um aumento de 161% no número 

de assassinatos em março de 2020 em comparação com o mesmo mês de 2019. O batalhão precisou pedir 

reforços de outras cidades para ajudar a conter a situação; desde 16 de abril, outros cinco batalhões 

fornecem a Macaé seus agentes. 
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A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do estado de São Paulo suspendeu, por 30 dias, visitas a 

internos para evitar a disseminação do Covid-19 nas prisões estaduais. A decisão foi oficializada por um 

decreto publicado hoje, 28 de abril. Em 17 de abril, a SAP informou que pelo menos quatro detentos tinham a 

confirmação da doença e 51 suspeitavam de sintomas. 

Nossa análise: 

O ambiente carcerário brasileiro aumenta a probabilidade de proliferação da doença. Doenças respiratórias, 

superpopulação e falta de assistência médica são uma realidade nessas instalações. Se a propagação do vírus 

começar dentro das unidades de correção, será praticamente impossível parar ou tratar os reclusos. Nesta 

situação, as secretarias penitenciárias terão basicamente duas opções: 

 tratar os prisioneiros de dentro e tentar parar as pandemias, segregando-os em diferentes corredores 

e proibindo visitas que possam levar a tumultos; ou 

 libertar os prisioneiros, de maneira controlada, para serem tratados do lado de fora e diminuir o risco 

de exposição a outros presos, mas sob o risco de cometerem atos criminosos uma vez que estiverem 

soltos. 

Sociedade 

Relatórios recentes estão indicando que áreas pobres no Brasil já estão enfrentando dificuldades para se 

manter durante a pandemia. Uma pesquisa com 1.700 famílias que vivem em favelas no distrito de Vila 

Prudente mostra que 60% dos moradores estão desempregados ou foram demitidos indefinidamente devido à 

atual crise. O estudo foi realizado pelo Comitê de Crise das Favelas de Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. 

Além disso, também foi verificado que metade dos participantes afirmou estar enfrentando dificuldades para 

obter alimentos. 

Nossa análise: 

Os auxílios de emergência dados à população vulnerável também ajudam a reduzir a criminalidade. Como a 

crise econômica é agravada por medidas de isolamento social; o desemprego e a falta de reservas financeiras 

podem levar parte da população à criminalidade como meio de obter sustento de vida. Ao apoiar a parte da 

população mais sujeita a impactos econômicos, as autoridades mitigam o crescimento da criminalidade 

durante as pandemias. Mesmo que a ajuda já esteja sendo implementada, quase 13,6 milhões de pessoas em 

situação crítica ainda não receberam seu dinheiro. Se a situação deles não for resolvida tão rapidamente 

quanto suas reservas financeiras possam suportar, a criminalidade poderá ter um pico nas próximas semanas. 

Nesta terça-feira (28/04), abrigos para pessoas sem-teto da cidade do Rio de Janeiro atingiram sua 

capacidade máxima. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos. O medo de contaminação pelo Covid-19 aumentou a demanda por espaços nessas 

unidades. 

Nossa análise: 

Antes do Covid-19, poucos moradores de rua procuravam abrigos. Por causa da pandemia, eles não apenas 

têm medo de serem infectados, mas com menos circulação de pessoas nas ruas, não podem ganhar dinheiro 

com doações, o que compromete sua vida. No entanto, é preciso lembrar que a população de rua 

costumava reclamar da falta de liberdade e da abstenção de drogas e álcool nos abrigos. Por outro lado, a 

população de rua que não conseguir encontrar uma vaga nesses abrigos provavelmente também sofrerá. 

Inúmeros relatos foram feitos sobre moradores de rua estarem mais agressivos e invasivos durante a pandemia, 

especialmente em bairros ricos. Isso pode ser explicado através da análise de algumas informações: como 

mencionado anteriormente, com menos pessoas circulando, menos dinheiro é dado como doação a elas; a 

quantidade reduzida de guardiões nas ruas diminui a percepção de risco pela população criminosa de rua; 

com a diminuição da receita, não apenas o suporte básico de vida fica comprometido, mas o consumo de 

drogas e álcool não pode ser feito e a abstinência (daqueles que são viciados) pode torná-los mais agressivos; 

o sentimento de exclusão, por quem procurou um abrigo, mas não conseguiu encontrar um lugar. 
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Segundo um relatório divulgado pela prefeitura de São Paulo na terça-feira (28/04), o coronavírus mata até 10 

vezes mais nos bairros socialmente mais vulneráveis da cidade. Nessas áreas pobres, para pessoas com idade 

entre 40 e 44 anos, as chances de morrer são 10 vezes maiores. Nas regiões com melhores condições sociais, 

90% das mortes ocorrem entre pessoas acima de 60 anos. No entanto, nas áreas pobres, as faixas etárias mais 

afetadas são mais jovens. Nos piores locais em termos de condições de vida, 90% das mortes ocorrem em 

pessoas acima de 40 anos. 

Nossa análise: 

As comunidades pobres no Brasil sofrem não apenas com índices de disseminação mais altos quando 

comparados às áreas mais ricas, mas também com uma taxa de letalidade mais alta. Os motivos da 

disseminação são relacionados à elevada taxa de ocupação de moradias pobres, à falta de estrutura 

sanitária, à falta de reservas financeiras que os obriga a trabalhar, à densidade demográfica das comunidades 

e suas vielas estreitas e à falta de informação sobre os vetores de transmissão da doença; no entanto, o 

argumento para a taxa de letalidade é diferente, e está mais relacionado à prevalência de doenças pré-

existentes nessa parcela da população. 

Clipping da Segurança 

 Santos 

24/04 - Três criminosos armados e vestindo máscaras cirúrgicas entraram em um edifício na rua Azevedo Sodré, 

96, no Gonzaga, às 21:30. Eles tentaram roubar dois apartamentos, mas não conseguiram entrar. No momento 

da evacuação os assaltantes roubaram o porteiro. 

 Rio de Janeiro 

29/04 - As investigações da Polícia Civil descobriram que a morte de um agente da Polícia Mil itar em 10 de 

abril, em Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ocorreu no meio de um confronto realizado 

por dois grupos paramilitares rivais. Segundo o relatório da polícia, o policial era membro de uma milícia. 

 São Paulo 

O vandalismo e o roubo de semáforos na cidade de São Paulo aumentaram 15% no primeiro trimestre de 2020 

em relação ao mesmo período de 2019. R$ 3 milhões foram utilizados para substituir os cabos elétricos 

roubados. 619 semáforos foram danificados durante o período. 233 desses casos ocorreram nos primeiros 15 

dias de abril. 

Nossa análise: 

As medidas de isolamento social diminuíram a circulação de pessoas em várias cidades do país. Com ruas mais 

vazias, os criminosos devem adaptar seus crimes à situação atual. Como há menos pessoas para roubar e 

menos vigilância natural, os infratores podem procurar, como alternativa, cometer arrombamentos ou furtar 

patrimônio público. Ruas desertas, especialmente à noite, aumentam as chances de não serem denunciados 

ou identificados pela polícia. Estabelecimentos comerciais e bens públicos são os principais alvos. Diversos 

relatos foram feitos sobre o aumento desse tipo de crime desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo 

com um conceito de segurança pública, conhecido como 'Teoria das janelas quebradas', quando crimes 

começam a ocorrer sem impunidade ou riscos, é provável que a frequência de tais crimes aumente e alcance 

rapidamente níveis relevantes. 

Recomendação: 

Evite sair durante os horários de pico e à noite. Prefira usar um veículo individual em vez de caminhar. Dirija com 

as janelas fechadas e as portas trancadas. 

Mantenha os detalhes de contato do seu ponto focal de segurança e representação diplomática com você. 

Mantenha um perfil discreto, evite objetos ostensivos ou sinais de pertencimento nacional. 
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