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Com mais 1.086 mortes, 
Brasil chega a 25.598

O Ministério da Saú-
de divulgou ontem seu 
mais recente balanço 
de casos confirmados e 
mortes provocadas pela 
Covid-19. De acordo 
com o boletim, foram 
registrados 1.086 óbitos 
em 24 horas em todo o 
país, o que elevou o nú-
mero total, desde o iní-
cio da pandemia, para 
25.598 mortes causadas 
pelo novo Coronavírus 

em território nacional.
Ainda de acordo com 

o boletim do ministério, 
ontem havia 411.821 ca-
sos confirmados, contra 
391.222 na terça-feira 
(26). Ou seja, foram re-
gistrados 20.599 novos 
casos em 24 horas. Há 
ainda 219. 576 pacientes 
em acompanhamento 
médico (53% do total) e 
166.647 pessoas (40%) re-
cuperadas da doença. n

Segundo o ministério há 219.576 
pacientes em acompanhamento médico

País perde mais de 860 mil 
empregos formais em abril

As demissões supe-
raram as contratações 
com carteira assinada em 
860.503 postos de trabalho, 
em abril. Foram 1.459.099 
desligamentos e 598.596 
contratações. Os dados do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) foram divulgados 
ontem. O saldo de abril 
foi o pior da série histórica 
iniciada em 1992. Segundo 
o Ministério da Economia, 
os dados mostram que a 
queda no número de con-
tratações contribuiu de 
forma expressiva para o 

saldo negativo de empre-
gos formais.

Enquanto as demissões 
tiveram um incremento de 
17,2%, as admissões caí-
ram 56,5% na comparação 
com abril de 2019. Em va-
lores nominais, São Paulo 
teve o pior desempenho, 
com saldo negativo (mais 
demissões do que contra-
tações) de 260.902. O Es-
tado é seguido por Minas 
Gerais, com 88.298 demis-
sões (descontadas as con-
tratações); Rio de Janeiro, 
83.626, e Rio Grande do 
Sul, 74.686. n

Houve forte queda nas 
contratações durante o mês passado
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