BOLETIM CORONAVÍRUS • 15/04
Os desdobramentos do conflito entre o Presidente da República e o Ministro da Saúde
continuam. Hoje, o foco foi no anúncio do pedido de demissão de Wanderson Kleber de Oliveira,
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério. Desde o início da crise, Wanderson tem sido
uma das grandes vozes técnicas sobre as ações de combate à COVID-19. Durante a manhã,
veículos de imprensa divulgaram um comunicado do Secretário à sua equipe, que teria dito que
iria entregar o cargo assim que Mandetta fosse demitido.
O Secretário, porém, participou da coletiva de imprensa do Governo hoje (15) ao lado do
Ministro, Luiz Henrique Mandetta, e do Secretário-Executivo, João Gabbardo. Ao contrário do
que vinha ocorrendo nos últimos dias, apenas integrantes da Saúde participaram da coletiva.
Mandetta anunciou que não autorizou a saída de Wanderson, afirmando que “vamos trabalhar
juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde”.
O Ministro também aproveitou o momento para ressaltar que as decisões da pasta são tomadas
com base na ciência, e que ele e o Presidente possuem visões divergentes sobre o mesmo
problema. Falou também sobre outros nomes que discordam da sua posição, citando o
deputado federal Osmar Terra (MDB/RS). Terra possui uma relação próxima com o Presidente
Jair Bolsonaro, e é um dos cotados para assumir o cargo de Mandetta.
Por fim, importa ressaltar que, na primeira sessão de julgamento realizada por meio de
videoconferência, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que Governo Federal, Estados e
Municípios possuem competência legislativa compartilhada para determinar regras de
isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias em razão da epidemia
do coronavírus. Os Ministros também entenderam que governadores e prefeitos têm
legitimidade para definir quais são as chamadas atividades essenciais, aquelas que não ficam
paralisadas durante a epidemia do coronavírus.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 28.320 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 1.736 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,1%.
MAPEAMENTO O Ministério está apoiando uma pesquisa liderada pelo Centro de Epidemiologia
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que irá medir o nível de imunização da população
brasileira ao coronavírus. A ideia é identificar de que forma o vírus está se propagando em todo
o Brasil.
ORIENTAÇÕES A Anvisa publicou protocolos direcionados à quarentena em embarcações (link)
e hotéis (link).
ANVISA A Agência também publicou, no Diário Oficial da União, diversos despachos aprovando
a abertura de processos regulatórios relacionados ao novo coronavírus.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GT Foi publicada Resolução (link) incluindo o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República no Grupo de Trabalho para a Coordenação
de Ações Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do
País, no âmbito do Comitê de Crise da COVID-19. Coordenado pela Casa Civil, o grupo
inicialmente era composto por representantes de 16 ministérios, não incluindo a pasta da

Saúde. Após a repercussão da ausência do Ministério, a assessoria da Casa Civil informou que
outros órgãos podem ser incluídos no Grupo, caso o Comitê de Crise julgue pertinente.
COMITÊ Também no âmbito do Comitê de Crise, foi publicada Portaria (link) designando
membros para comporem o Centro de Coordenação de Operações do Comitê.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ASSEMBLEIAS O Ministério publicou Instrução Normativa (link) sobre a participação e votação a
distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e
cooperativas.
FINANCIAMENTO O ministério também publicou Resolução (link) instituindo procedimentos,
em caráter extraordinário, para avaliação e autorização da preparação de projetos e programas
do setor público com o apoio de natureza financeira de fontes externas.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GARANTIA-SAFRA O MAPA publicou Portaria (link) autorizando os pagamentos dos benefícios
aos agricultores que aderiram na safra de 2018/2019 ao Garantia-Safra nos municípios de Mairi
(BA) e Almenara (MG). O pagamento integral do benefício será realizado em parcela única, em
decorrência do estado de calamidade pública.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
TESTES O MCTIC anunciou que um medicamento promissor contra a COVID-19 começará a ser
testado em 500 pacientes nas próximas semanas. Em análises in vitro, o medicamento reduziu
em 94% a carga viral em células infectadas pelo novo coronavírus. A estimativa do Ministério é
de que os resultados dos estudos clínicos em pacientes sejam concluídos no mês de maio.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
CARGA A ANAC publicou Decisão (link) aprovando diretrizes para permitir em caráter
excepcional o transporte de carga nos compartimentos de passageiros durante a pandemia.

