
 

Institucional / Política 

Na sexta-feira (15/05), os secretários de finanças dos estados e do Distrito Federal solicitaram ao presidente Jair 

Bolsonaro que sancionasse imediatamente o projeto de ajuda financeira aos estados e cidades. O auxílio foi 

aprovado pelo Congresso no dia 6 de maio e foi planejado para mitigar os efeitos da pandemia na economia. 

Entretanto, alguns veículos de mídia informaram que o Governo Federal quer usar a promessa desse auxílio 

financeiro para negociar com governadores e prefeitos. No sábado (16/05), durante uma conferência, vários 

governadores criticaram a atitude do governo federal. O governador de São Paulo, João Doria, declarou que 

"Negociar o que é um direito é absolutamente inaceitável. Não há nada para negociar. O governo tem que 

cumprir o que o Congresso estabeleceu (...)". 

Nossa análise: 

A diminuição da atividade econômica nas cidades e estados compromete a arrecadação de impostos e, 

consequentemente, suas receitas. Por exemplo, o governo do Estado do Rio de Janeiro já alegou que, num 

futuro próximo, muito provavelmente não terá recursos para pagar os trabalhadores estaduais. Isto é bastante 

grave porque a aplicação da lei e os salários dos funcionários de saúde podem estar em risco durante uma 

pandemia que já causou uma crise sanitária, de saúde e política no país.  Aparentemente, a única solução 

para os governos estaduais resolverem esta questão é pedir ajuda financeira federal. O presidente Bolsonaro, 

no entanto, já expressou sua opinião sobre como enfrentar a pandemia de Covid-19 e é contra a posição da 

maioria das cidades e estados. O pedido de ajuda pode ser visto pelo governo federal como uma 

oportunidade de negociar com os estados estratégias mais suaves de isolamento social, incluindo uma 

definição mais ampla do que são os "serviços essenciais". 

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na segunda-feira (18/05) um projeto de lei que permite a 

antecipação de feriados na cidade por decreto do Executivo durante a pandemia. Após a aprovação, nesta 

terça-feira (19/05), o prefeito Bruno Covas sancionou a nova lei e confirmou a criação do "megaferiado" de 

quarta-feira (20/05) a domingo (24/05). Para isso, os feriados de Corpus Christi (11/06) e Consciência Negra 

(20/11) foram antecipados para esta quarta-feira (20/05) e quinta-feira (21/05), respectivamente. A sexta-feira 

(22/05) é um dia útil opcional (ponto facultativo). O governo estadual também anunciou na segunda-feira 

(18/05) que enviou à Assembleia Legislativa (Alesp) um projeto de lei para antecipar um feriado estadual de 9 

de julho para a próxima segunda-feira (25/05). 

Em Santos, a Prefeitura decidiu não seguir o exemplo da Capital. As autoridades locais anunciaram nesta terça-

feira (19/05) que não antecipariam os feriados do Corpus Christi (11/06) e da Consciência Negra (20/11). Além 

disso, o prefeito pediu ajuda ao Governo do Estado para impedir a entrada de turistas na cidade. A Baixada 

Santista é uma área turística do estado. 

Nossa análise: 

As autoridades de Santos previram um impacto negativo na antecipação dos feriados: um aumento do fluxo 

de turistas. Outras cidades da região de Santos (Baixada Santista), bem como do interior paulista, 

provavelmente terão que enfrentar um maior fluxo de turistas. Mais atraentes para o turismo e o lazer nos fins de 

semana, as cidades menores são as que mais podem sofrer com esse "megaferiado". Essas cidades pequenas 

têm proporcionalmente menos habitantes contaminados e suas capacidades hospitalares não são tão 

significativas quanto nas grandes cidades. Um fluxo maciço de turistas contaminados das grandes cidades 

provavelmente levará a uma rápida disseminação em cidades menores e a uma rápida saturação de sua 

capacidade de tratar os pacientes da Covid-19 nas próximas duas semanas. 

A Câmara Federal dos Deputados aprovou nesta terça-feira (19/05) um projeto que estabelece o uso 

obrigatório de máscaras em todo o país durante a pandemia. A regra é válida para espaços públicos, 
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transporte público e locais privados acessíveis ao público. Quem violar a regra poderá ser multado em R$ 300 e 

o valor será dobrado para quem for pego desobedecendo uma segunda vez. Estados e cidades também 

devem emitir suas próprias regras para multas. Além disso, as empresas são obrigadas a distribuir máscaras aos 

seus funcionários que estejam em contato direto com o público em geral. O projeto de lei ainda precisa ser 

aprovado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República. 

Nossa análise: 

O projeto ainda precisa ser visto por duas instâncias diferentes (o Presidente e o Senado) e, por isso, ainda é 

difícil prever se será aprovado. O Presidente Bolsonaro é contra o isolamento social horizontal e, em várias 

ocasiões, foi visto em espaços públicos sem máscara. Ele poderia aprovar o projeto se achasse que ele 

ajudaria a acelerar a reabertura das atividades econômicas. 

O ministro Luís Roberto Barroso votou nesta quarta-feira (20/05) a favor da validade jurídica da Medida 

Provisória (MP) 966. No dia 13 de maio, o presidente Jair Bolsonaro divulgou essa MP, que retira a 

responsabilidade de qualquer órgão público por erros relacionados à pandemia. Segundo o texto, as 

autoridades só poderiam ser responsabilizadas se fosse constatado intenção (ação intencional) ou "erro 

grosseiro". No entanto, Barroso fez restrições à interpretação jurídica da medida para esclarecer que atos sem 

suporte científico assinados durante a pandemia poderiam ser classificados como erro grosseiro e não 

poderiam ser perdoados pela MP. 

Nossa análise: 

Os choques entre as três esferas de poder que desencadearam uma crise política no Brasil, parecem estar se 

desvanecendo. Há muito tempo que o STF não aprovava uma medida tomada pelo Presidente. A paz 

também foi feita pelo presidente e pela Câmara dos Deputados, personificada na figura de Rodrigo Maia. A 

reunião de da quinta-feira (21/05) entre Bolsonaro, Maia, Alcolumbre e governadores de estado é mais uma 

prova de conciliação - ou pelo menos o início da mesma. Maia tem atuado como intermediário entre os 

governos federal e estaduais; sua presença na reunião mostra a tentativa de alinhamento que está ocorrendo. 

Parece que o presidente ganhou a queda de braço com os governadores: os estados podem começar a 

afrouxar as restrições sociais a fim de receber apoio federal para sustentar suas necessidades financeiras. 

O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou nesta quarta-feira (20/05) a criação de um sistema para 

“afrouxar” a quarentena considerando a taxa de ocupação de UTIs nos hospitais e a curva de contaminação 

do Covid-19. O sistema tem três bandeiras: vermelha, amarela e verde. A bandeira vermelha estabelece regras 

mais rígidas e representa o estágio atual de isolamento, que será acionado sempre que a taxa de ocupação 

de leitos ultrapassar 90%. Um primeiro relaxamento será anunciado com a bandeira amarela. Nesta etapa, a 

taxa de ocupação da UTI terá que estar entre 70% e 90% e a curva de contaminação deverá estar se 

movendo para baixo. A bandeira amarela permitirá a reabertura de shopping centers e ginásios, por exemplo. 

A bandeira verde indica um estágio de normalidade, com a taxa de ocupação da UTI abaixo de 70% e a 

curva de contaminação ainda em queda. A bandeira será atualizada semanalmente e considerará a média 

de ocupação e contaminação hospitalar pelo novo Corona vírus nos 7 dias anteriores. 

Nossa análise: 

Wilson Witzel fez recentemente uma declaração afirmando que nunca foi a favor de um lockdown total. Como 

ele disse, o lockdown é um termo vago e pode significar vários tipos de medidas de restrição social. A 

declaração não está de acordo com seu posicionamento passado, quando disse que era a favor de 

estratégias políticas baseadas em evidências científicas que salvariam tantas vidas quanto possível. Witzel 

também foi membro do comitê de governadores de estado que formou uma oposição contra a estratégia do 

Bolsonaro para enfrentar a pandemia. A súbita mudança de posição de Witzel poderia estar relacionada à 

vontade de agradar ao governo federal, em particular para obter ajuda financeira para o estado que 

governa. 

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, anunciou nesta 

quinta-feira (21/05) que apresentará aos seus conselheiros científicos nesta sexta-feira (22/05) um plano 

elaborado com empresários para reabrir o setor comercial e parte do setor de serviços na cidade do Rio de 

Janeiro. 

PRINCIPAIS SETORES / INFRA-ESTRUTURA 

 Saúde 

http://www.amarante.com/
mailto:contato@amarante-brasil.com


www.amarante.com 

contato@amarante-brasil.com          3 

Taxas de ocupação de leitos hospitalares 

Santos (21/05) São Paulo (20/05) Rio de Janeiro (19/05) 

UTI para adultos 

(público e 

privado) 

Total de leitos (UTI 

+ Enfermaria - 

público e 

privado) 

UTI- Hospitais 

municipais (público) 
UTI-SUS* Enfermaria-SUS 

71,95% (159) 47,27% (405) 92% (521) 83% (559) 82% (1.134) 
*SUS inclui hospitais públicos federais, estaduais e 

municipais. Fontes: Prefeituras de Rio de Janeiro, 

Santos e São Paulo. 

   

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil acumulou mais de 1.000 mortes causadas pela Covid-19 

num período de 24 horas. Essa informação foi divulgada na terça-feira (19/05) pelo Ministério da Saúde. Um 

total de 1.179 mortes adicionais foi registrado. 

Nossa análise: 

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, o Brasil é o terceiro país no número 

acumulado de casos confirmados de Covid-19, o segundo com maior aumento de casos confirmados nas 

últimas 24 horas, o sexto com maior número de mortes causadas pela doença e o segundo com maior 

aumento de mortes nas últimas 24 horas. Mesmo que comparações internacionais não sejam recomendadas, 

em particular, devido às diferenças no protocolo de testagem e fases pandêmicas distintas, o ranking pode 

fornecer algum tipo de imagem de como a pandemia está se desdobrando no mundo. Até o momento, a 

análise do gráfico brasileiro indica que a pandemia no país não parece estar desacelerando, apenas 

acelerando. 

O recém-nomeado Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Fernando Ferry, informou que vai priorizar 

a inauguração de leitos de enfermaria para tratar pacientes com Covid-19. Os pacientes que chegarem às 

emergências, com sintomas do novo coronavírus, serão tratados nas enfermarias e não serão mandados de 

volta para casa. O objetivo dessa medida é evitar que os pacientes desenvolvam um quadro grave e, 

consequentemente, necessitem de um leito de UTI. 

Nossa análise: 

Pacientes em estado crítico necessitam de leitos de UTI e uma equipe médica distinta para intubar, prescrever 

medicamentos sensíveis e definir os parâmetros de monitoramento e ventilação para uma configuração 

correta. Além disso, é necessária expertise médica para induzir o paciente ao estado de coma. Além da 

escassez de leitos na UTI, uma equipe médica capaz e com experiência em intubação também é difícil de 

encontrar, enquanto leitos normais e funcionários de saúde capazes de tratar casos leves são mais comuns. 

Essa mudança de estratégia poderia mitigar a falta de equipes médicas experientes e ajudar a diminuir a 

saturação dos leitos de UTI, assim como o número de mortes. Algumas questões que surgem dessa estratégia 

estão relacionadas ao tratamento e à capacidade hospitalar. Ferry assume que casos leves podem ser 

tratados de modo a não atingir condições graves, mas não especificou como isso seria feito e se permitiria o 

uso de algum medicamento ou técnica específica. 

Ontem, 21 de maio, capturas de tela de um relatório supostamente emitido no dia 20 de maio pela 

Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência (SUBHUE) da cidade Rio de Janeiro circularam 

nas redes sociais. De acordo com as informações contidas nessas imagens, o número de internações por 

Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave reduziram semanalmente desde 25 de Abril. Como 

conclusão, o relatório afirma que a redução da admissão de pacientes em tais condições pode ter sido 

causada pelo isolamento social aplicado na cidade. Gráficos disponibilizados pelo governo estadual 

referentes ao município estão alinhadas com as informações mostradas no relatório da SUBHUE. 
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Dados fornecidos à mídia têm mostrado uma diminuição da ocupação hospitalar de leitos destinados ao 

tratamento de Covid-19. A prefeitura também lançou um estudo informando uma diminuição na taxa de 

disseminação do novo coronavírus na cidade. Ambas notícias corroboram as informações do suposto 

relatório da SUBHUE. 

Nossa análise: 

Há mais de dois meses que o departamento de inteligência da Amarante acompanha e registra todos os 

dias os números oficiais de mortes, novos casos confirmados e ocupação de leitos no estado e na cidade do 
Rio de Janeiro .Nossas analises divergem, em termos de evolução, das novas cifras oficiais exibidas 

atualmente nas plataformas. 

 Economia 

Um dos maiores bancos europeus do Brasil solicitou a todos os seus funcionários que retornassem ao trabalho 

na segunda-feira (18/05). Esta decisão foi anunciada pelos diretores do banco ao mesmo tempo em que as 

medidas de isolamento estão sendo flexibilizadas no país de origem do banco. 

Nossa análise: 

Devido às características da pandemia em cada país, eles estão enfrentando fases e problemas distintos. 

Enquanto a Europa parece ter passado o pico, o Brasil não passou. Se a diretriz de reabertura dessas filiais 

brasileiras é que elas devem reabrir ao mesmo tempo que a sede em seu país de origem, essas empresas 

podem ter que enfrentar, no Brasil, reclamações de seus funcionários por falta de cuidado (duty of care) e 

também uma imagem manchada por ignorarem suas responsabilidades sociais. 

 Comércio 

Na terça-feira (19/05), a Câmara Municipal de São Paulo começou a discutir um projeto de lei que prevê a 

retomada gradual dos negócios e serviços na cidade. O objetivo é aprovar o texto até meados de junho. 

Segundo o projeto, a retomada das atividades comerciais seria baseada no Índice de Distância Controlada 

(IDC). Esse índice consideraria a evolução da doença, o surgimento de novos casos e a capacidade dos leitos 

e dos profissionais de saúde. O IDC seguirá uma classificação indicada por bandeiras com cores específicas 

para autorizar a reabertura progressiva das atividades. O amarelo é a primeira bandeira e indica o cenário 

menos severo. Na sequência, as cores mais escuras: laranja, vermelho e preto informariam condições piores. No 

caso de um cenário de melhoria, os primeiros a serem autorizados a trabalhar seriam atacadistas, 

representantes comerciais e varejistas, serviços de informação e comunicação, atividades administrativas, 

agências de viagem, entre outros. Depois, restaurantes, caminhões de alimentos, vendedores ambulantes e 

atividades de beleza e saúde. Finalmente, shopping centers. Por enquanto, somente serviços essenciais podem 

operar sem restrições na capital. Entretanto, fontes na mídia revelaram que comerciantes tem feito pressão 

sobre vereadores para reabrir. 

Nossa análise: 

A principal razão para as autoridades internacionais forçarem medidas de isolamento social é retardar a 

disseminação do vírus, a alta taxa de pessoas necessitando de tratamento médico e a saturação da 

capacidade hospitalar. Estratégias de saída para a quarentena são cruciais para se ter uma abordagem 
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optimizada, que equilibre a economia e a saúde pública na última fase do surto. Ao permitir que os serviços 

funcionem gradualmente de acordo com sua importância e risco, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo estão 

construindo um plano de continuidade que irá garantir um maior controle da situação. Esse poderia ser um 

mecanismo para controlar uma segunda onda de pandemia de Covid-19. Se os números oficiais voltarem a 

crescer, as prefeituras poderão revogar as autorizações para trabalhar com base nas diretrizes previamente 

planejadas e aumentar rapidamente o isolamento social. Entretanto, as restrições devem ser feitas no 

momento certo, somente após o pico da pandemia.  

INVESTIGAÇÕES SOBRE FRAUDES LIGADAS À SAÚDE 

De acordo com o canal de notícias "G1", a Procuradoria Geral da República (PGR) reuniu evidências da 

participação do Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em esquemas fraudulentos de licitação pública 

que estão sendo investigados na operação "Mercadores do Caos". A investigação foi enviada ao Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), mas está sendo mantida em sigilo. A operação é conduzida pela Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), mas como o Governador tem 

direito a foro privilegiado, o STJ deve ser o responsável pela análise das supostas provas.  

A conexão de Witzel com esquemas de desvio de recursos públicos está, ao mesmo tempo, sendo analisada 

pela operação "Favorito", que também investiga corrupção relacionada à Secretaria de Saúde do Estado. A 

operação prendeu Mario Peixoto, proprietário de uma das empresas acusadas de desvio de recursos públicos. 

A empresa teve seus contratos com o Estado desqualificados por irregularidades, mas em 23 de março, Wilson 

Witzel revogou a decisão.  

Clipping da Segurança 

 Rio de Janeiro 

18/05 - A Polícia Civil abriu uma investigação sobre cinco mortes ocorridas no Complexo do Alemão, na Zona 

Norte do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 15 de maio, durante uma operação da Polícia Militar. No total, 13 

pessoas foram mortas durante a operação. Um dos mortos foi o líder do tráfico de drogas da comunidade de 

Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, em Copacabana. 

18/05 - Um tiroteio intenso ocorreu no Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante uma operação policial de 

repressão ao tráfico de drogas. Durante a operação foram utilizados veículos à prova de balas (Caveirão) e 

outros carros da Polícia Militar. A Av. Niemeyer foi fechada nos dois sentidos. 

19/05 - A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) realizou operações em pelo menos nove 

comunidades do estado, sendo seis delas na capital. As operações ocorreram em: 

 Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; 

 Senador Camará, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; 

 Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; 

 Morro da Galinha, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio de Janeiro; 

 Complexo da Pedreira, na Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro; 

 Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro; 

 Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 

 Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 

 São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

As operações ocorreram um dia após uma importante repercussão sobre a morte de um adolescente durante 

um confronto entre traficantes de drogas e agentes policiais em São Gonçalo. 

O New York Times realizou um levantamento sobre 48 assassinatos cometidos por policiais no estado do Rio 

de Janeiro. Em mais de 50% deles, as vítimas foram baleadas nas costas, e em 20 casos as vítimas foram 

baleadas pelo menos três vezes; enquanto apenas dois agentes da polícia foram feridos: um atirou nele 

mesmo por acidente e outro caiu no chão ao tropeçar. Entre os assassinatos, 12 foram cometidos por 
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policiais que já haviam matado em serviço e 24 por agentes que já haviam cometido algum tipo de crime. A 

PMERJ respondeu ao NYT alegando que a iniciativa em confrontos armados sempre parte dos criminosos e 

que todas as mortes relacionadas à polícia são investigadas. A PMERJ também afirmou que a corporação 

apreendeu 1.800 armas de criminosos perigosos nos últimos cinco anos. 

 

 São Paulo 

15/05 - Pela manhã, 12 criminosos armados entraram num prédio na Aclimação, Zona Sul de São Paulo, 

disfarçados de trabalhadores de uma obra que estava ocorrendo no prédio. Eles estavam usando máscaras 

cirúrgicas. Assim que entraram no prédio, desligaram o sistema de CFTV. Os assaltantes invadiram sete dos 

doze apartamentos do prédio e fizeram 20 pessoas reféns dentro de um apartamento. 

15/05 - Cinco moradores de um prédio na Rua Baronesa de Itu, em Santa Cecília, na Zona Central de São 

Paulo, fizeram denúncias à Polícia Civil sobre tiros realizados às suas residências. Pelo menos seis apartamentos 

foram atingidos nas últimas duas semanas. Os moradores desconfiam que os tiros foram uma retaliação aos 

protestos domiciliares ("panelaços") contra o governo federal realizados pelas vítimas. Relatórios semelhantes 

também foram feitos no início de abril em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. 

17/05 - Um angolano e dois outros imigrantes foram feridos por um ataque com faca motivado por xenofobia 

na Rua 18 de Abril, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. O imigrante angolano morreu no episódio. 

Segundo testemunhas, o criminoso era contra a doação do auxílio federal do Covid-19 a estrangeiros. 

Recomendações sobre hostilidade contra estrangeiros 

Durante a pandemia, evite de sair durante as horas de pico e à noite. Prefira usar um veículo 

individual ao invés de caminhar ou usar transporte coletivo. Dirija com as janelas fechadas e as 

portas trancadas. Se você for seguido, entre numa loja, num prédio com porteiro, ou vá até a 

delegacia mais próxima. Mantenha-se discreto, evite objetos chamativos ou sinais que demonstrem 

que você é estrangeiro. 

 

  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. 

20/05 - Sete criminosos invadiram um prédio residencial na Av. Senador Pinheiro Machado, em Marapé, às 

18:45. Logo após a entrada no prédio, os criminosos desativaram o CFTV. Três apartamentos foram assaltados. 

Objetos pessoais, joias e bebidas alcoólicas foram roubados. Antes de sair, os criminosos roubaram as imagens 

gravadas pelo CFTV. 

Nossa análise: 

Essa é a segunda vez na semana que esta modalidade de crime é registrada no estado de São Paulo e o 

mesmo já ocorreu diversas vezes no Rio de Janeiro (Falso agente da Net, falso entregador, falso policial federal, 

...). Nossa preocupação aqui é com criminosos experientes que estão realizando ataques sofisticados com uso 

de disfarces e enganação da equipe profissional do prédio. Esses incidentes mostram a importância da 

realização de uma Avaliação de Riscos de Segurança para garantir que um edifício residencial tenha 

implementado meios de proteção adaptados ao contexto de segurança. Em épocas especiais, como esta 

pandemia, todos os funcionários do edifício (não apenas os guardas de segurança) devem ter a oportunidade 

de participar de uma indução especial de segurança e os protocolos de segurança do edifício devem ser 

revistos e aprimorados. 
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