BOLETIM CORONAVÍRUS • 20/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
A semana começa com as repercussões negativas de ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e representantes do Congresso Nacional, além de
grande parte dos governadores dos estados sobre a postura do Presidente da República, Jair
Bolsonaro, de participar, ontem (19), de manifestação com populares em frente ao Quartel
General do Exército, em Brasília.
Durante a manifestação, entre os participantes, havia a menção expressa de apoio à Ditadura
Militar e ao Ato Institucional nº 5 (editado em 1968 e que determinou o fechamento do
Congresso Nacional, STF e restringiu liberdades individuais). O Presidente não se manifestou
expressamente de forma favorável ao conteúdo das mensagens. Aos apoiadores, ele afirmou
que não negociará com o que denominou de “velha política”.
Após as reações negativas, hoje (20), o Presidente reafirmou o respeito à democracia, às
instituições, à Constituição e defendeu o funcionamento pleno do STF e Congresso.
No início da primeira semana à frente do Ministério da Saúde, o novo titular da pasta, Nelson
Teich, não se manifestou sobre o episódio. Oficialmente, as orientações do Ministério ainda são
no sentido de adoção do isolamento social. Diferentemente do que vinha acontecendo desde a
decretação do estado de calamidade, hoje a equipe técnica do Ministério não concedeu
entrevista coletiva para esmiuçar os números e ações.
Para além do conflito entre o Palácio do Planalto e Congresso Nacional, que se estende há
semanas, mas que ganhou capítulos mais tensos após entrevista de Bolsonaro atacando
abertamente o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na última semana. A
postura do Presidente reflete no ânimo do Congresso em votar propostas de interesse do
Governo.
Na última sexta-feira, o Senado Federal decidiu não votar a Medida Provisória (MPV) 905/2019,
que institui o Contrato Verde e Amarelo, que reduz encargos trabalhistas e facilita a contratação
de jovens. Sem a votação, a matéria perde a validade hoje. Em resposta, Bolsonaro anunciou
que revogará a MPV e, posteriormente, editará outra medida provisória para dispor sobre a
temática. Outra medida que perde a validade hoje sem ser analisada é a MPV 904, que prevê a
extinção, a partir de 2020, do seguro obrigatório Dpvat.
Com o avanço dos períodos de quarentena, os estados começam a traçar planos para reabertura
das atividades comerciais e escolares. Para tanto, medidas sanitárias têm sido adotadas. Entre
as determinações, destaca-se a obrigatoriedade de utilização de máscaras pela população em
geral. Importa, entretanto, observar que alguns estados já enfrentam situação de emergência
em seus sistemas de saúde, com a capacidade de atendimento em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) alcançando limite máximo. É o caso do CE, AM, RJ e MA.
Por fim, saliente-se que, aos poucos, países que já ultrapassaram o pico da epidemia, tem
adotado medidas de relaxamento das regras de isolamento social. É o caso da Alemanha e da
Nova Zelândia.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 40.581 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 2.845 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 7%.

G20 Ontem (19), o Ministro Nelson Teich se reuniu via videoconferência com os demais
Ministros da Saúde do G20. Na ocasião, destacou a discussão sobre a importância da realização
de testes de diagnóstico, afirmando que é fundamental entender a doença e sua evolução.
TESTES A Anvisa elaborou material (link) com perguntas e respostas com esclarecimentos
básicos sobre testes para detecção do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em serviços de saúde.
ORIENTAÇÕES A Anvisa atualizou notas técnicas com recomendações para portos,
embarcações, aeroportos e aeronaves. A Nota Técnica 62/2020 (link) apresenta as medidas
sanitárias a serem adotadas em aeroportos e aeronaves. Já a Nota Técnica 65/2020 (link) trata
das medidas sanitárias a serem adotadas em portos e embarcações.
DICOL A Anvisa publicou a pauta (link) da sua próxima reunião de Diretoria Colegiada, a ser
realizada no dia 28/04. Vários itens a serem deliberados dizem respeito à pandemia.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MPV 954/2020 Na última sexta-feira (17), em edição extra do DOU, o Governo Federal publicou
a Medida Provisória (MPV) 954/2020 (link), que trata do compartilhamento de dados por
empresas de telecomunicações durante a emergência de saúde pública.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CALAMIDADE O MDR publicou Portaria (link) reconhecendo o Estado de Calamidade Pública em
todo o território do Estado do Espírito Santo/ES, em decorrência da COVID-19.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
ABDIB O Ministro Tarcísio Freitas participou de debate virtual realizado pela Associação
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) sobre medidas e perspectivas para
infraestrutura no cenário de enfrentamento à pandemia. Na ocasião, o Ministro pontuou que a
pasta tem se dividido para garantir a continuidade de serviços, mas também ao enfretamento à
COVID-19. De maneira prioritária, foram adotadas medidas para garantir o abastecimento aos
mercados.

