BOLETIM CORONAVÍRUS • 27/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
A semana se inicia com um clima político mais ameno, em contraponto ao ambiente tenso visto
na última sexta-feira (24), quando o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,
pediu demissão do cargo durante uma entrevista coletiva em que também levantou suspeitas
contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro, de supostas interferências em investigações
coordenadas pela Polícia Federal.
Após o episódio, Bolsonaro rebateu as denúncias feitas por Moro. Abriu-se, dessa forma, espaço
para uma atmosfera de crise política que envolveu, ainda, expectativa sobre a permanência de
Ministros importantes que estão no governo desde a eleição do Presidente. Foram colocadas
dúvidas, sobretudo, sobre a permanência do Ministro da Economia, Paulo Guedes, e da Ministra
da Agricultura, Tereza Cristina.
Hoje (27), porém, ambos estiveram presentes em uma reunião com o Presidente realizada no
Palácio da Alvorada. Ao menos momentaneamente, arrefeceu-se a tensão. Bolsonaro ratificou
o apoio aos Ministros e dedicou uma fala especial a Guedes em breve entrevista concedida antes
de seguir para o Planalto, "O homem que decide economia no Brasil é um só, chama-se Paulo
Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir”.
Como resultado das acusações feitas por Sérgio Moro, a Procuradoria-Geral da República (PGR)
encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido para abertura de investigação formal
contra o Presidente. O relator da queixa formulada pela PGR é o Ministro decano da Corte, Celso
de Mello. A Constituição Federal, em seu artigo 86, leciona que eventual processo no STF precisa
ser autorizado previamente pela Câmara dos Deputados. Na Câmara também tramitam cerca
de 30 pedidos de impeachment contra o Presidente.
Oportuno atentar para o fato que hoje também foi realizada a primeira entrevista concedida
por Nelson Teich juntamente com a equipe técnica do Ministério da Saúde. Participaram com o
Ministro o Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, membro remanescente da
equipe do ex-Ministro Luiz Henrique Mandetta; e o general Eduardo Pazuello, anunciado como
o novo Secretário-Executivo da Pasta.
Durante a entrevista, Pazuello afirmou que a flexibilização do isolamento social nesta pandemia
do novo coronavírus "não será linear" em razão das diferenças de incidência e disseminação da
COVID-19 nos estados e Distrito Federal. O Ministro Teich declarou que o governo quer construir
uma metodologia para desenhar a melhor forma de testar o avanço da pandemia na população
brasileira e que deve se reunir ainda nesta semana com os governadores para discutir o avanço
do novo coronavírus no País. Nelson Teich afirmou que estará à frente de uma “coletiva técnica”,
as quais, todavia, não serão mais diárias. A próxima entrevista técnica está prevista para ocorrer
na próxima quarta-feira (29).
Por fim, é válido assinalar o anúncio feito pela Primeira-Ministra da Nova Zelância, Jacinda
Ardern, de que o país conseguiu zerar as transmissões comunitárias do coronavírus e anunciou
o relaxamento das regras de distanciamento social do nível quatro para o nível três. De acordo
com as autoridades sanitárias do país, o vírus não foi considerado erradicado. Mas que foi o
nível de contaminação foi reduzido a níveis baixos, o que permitiu a retomada das atividades.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 66.501 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 4.543 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,8%.
RESPIRADORES O Ministério anunciou o cancelamento de compra de respiradores de
fornecedores internacionais e afirmou que uma rede com mais de 15 instituições envolvidas
dará suporte ao SUS para entregas de respiradores fabricados no Brasil ao longo de três meses.
Até o final de abril, deverão ser entregues 272 respiradores.
CARGOS Começaram a ser publicadas as primeiras alterações na equipe da pasta. Com a
nomeação do novo Ministro, as mudanças eram esperadas. Hoje, destacam-se as exonerações
de Júlio Croda, Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Abelardo Luiz
Lupion, Diretor de Programa, e Tatianna Alencar, Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais
em Saúde. Croda, que vinha participando da linha de frente do Ministério no combate à
pandemia, já estava afastado do cargo desde o início do mês, de férias. Já Lupion é um grande
aliado do ex-Ministro, Luiz Henrique Mandetta.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MPV 957/2020 Foi publicada a Medida Provisória (MPV) 957/2020 (link), abrindo crédito
extraordinário de R$ 500 milhões ao Ministério da Cidadania, para programas de segurança
alimentar e nutricional no enfrentamento da emergência de saúde pública.
MPV 958/2020 Também foi publicada Medida Provisória (link) estabelecendo normas para a
facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia.
Na lista de facilidades, a MPV dispensa, por exemplo, os bancos públicos de exigirem dos clientes
a apresentação de certidões de quitação de tributos federais, certificado de regularidade do
FGTS e comprovante de regularidade eleitoral.
AQUAVIÁRIO Na sexta-feira (24), em edição extra do DOU, foi publicada Portaria (link)
restringindo, por 30 dias, o desembarque de estrangeiros em porto ou ponto no território
brasileiro, por via aquaviária, independentemente de sua nacionalidade.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ADIDOS Na sexta-feira (24), a Ministra Tereza Cristina se reuniu via videoconferência com 23
adidos agrícolas que atuam em diversos países, que apresentaram os cenários do setor neste
período de pandemia e possíveis ações para a retomada da economia pós-COVID-19. Na ocasião,
a Ministra destacou a importância de que os adidos reforcem para os países onde atuam que o
Brasil é um parceiro confiável no fornecimento de alimentos.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COOPERAÇÃO O MInfra assinou Acordo de Cooperação Técnica (link) com vista a promover
ações integradas e coordenadas de informações relevantes para o enfrentamento da crise na
área de infraestrutura.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
REPATRIAÇÃO O MRE divulgou Declaração Conjunta (link) com a Secretaria de Relações
Exteriores do México informando que os países realizaram uma bem-sucedida operação
humanitária conjunta de repatriação recíproca de 250 pessoas.

MINISTÉRIO DA DEFESA
MÁSCARAS O Ministério informou que organizações da Marinha, do Exército e da Força Aérea
Brasileira estão produzindo máscaras de tecido para serem distribuídas entre os públicos interno
e externo.

