BOLETIM CORONAVÍRUS • 06/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Indubitavelmente, o dia foi marcado pela tensão política envolvendo as especulações sobre
possível demissão do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em meio ao avanço de casos
de COVIS-19 no Brasil, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, mantém a radicalização de seu
discurso, se contrapondo às medidas de afastamento social e restrições às atividades
comerciais. O Ministro, no entanto, tem se mantido discreto e se manifesta apenas sobre os
aspectos técnicos das medidas adotadas pela pasta. Em suas manifestações, Mandetta reforça
que as ações do Ministério serão pautadas em elementos técnicos e científicos para emitir as
orientações.
Hoje, o Presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com os Ministros. Em virtude da
realização da reunião, os Ministros não compareceram à coletiva diária. Apenas técnicos dos
ministérios participaram do evento. Na ocasião, o Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde, Wanderson Oliveira, defendeu a importância do isolamento social como estratégia de
combate ao novo coronavírus. O Secretário afirmou que a tese de isolar só as pessoas dos grupos
de risco só seria viável se não houvesse déficit de leitos e equipamentos no sistema de saúde e
que a permanência das pessoas em casa auxiliará na preparação para eventuais surtos.
No que diz respeito ao ambiente internacional, o destaque foi a publicação feita pelo Ministro
da Educação, Abraham Weintraub, insinuando que a China teria dado causa à atual situação de
pandemia. A publicação causou mal-estar diplomático com o país asiático e motivou o
Embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, a cobrar uma resposta oficial do Governo
Brasileiro. Em nota oficial, a Embaixada considerou que o Ministro fez uma postagem
difamatória contra a China, ao associar o país pejorativamente a uma suposta ação de
espalhavam o coronavírus para se beneficiar com a situação.
Por fim, importa salientar o Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central,
que estima contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,18% para 2020. A expectativa negativa
para o ano reflete a paralização das atividades comerciais e de parte da indústria em virtude da
pandemia. Para o ano que vem, a estimativa foi mantida em crescimento de 2,50%. A projeção
dos economistas é que ao final deste ano, a Selic seja de 3,25% ao ano.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 12.056 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 553 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 4,6%. Os
estados com maior coeficiente de incidência são DF, AM, CE, SP e RJ.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MULTIPROGRAMAÇÃO No sábado (04), em edição extra do DOU, Governo Federal publicou
Decreto (link) ampliando o escopo de multiprogramação com conteúdo específico destinado às
atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde de entidades
executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital, com fins
exclusivamente educacionais ou de exploração comercial, em razão da pandemia
PORTOS Também na edição extra do dia 04, o Governo publicou Medida Provisória (link)
dispondo sobre medidas temporárias em resposta à pandemia no âmbito do setor portuário e
sobre a cessão de pátios sob administração militar.

MPV 944/2020 Ainda na mesma edição extra, foi republicado o art. 2 da MPV 944/2020 (link),
que institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O artigo havia saído com
incorreção no ato original.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DECLARAÇÃO A Ministra Tereza Cristina assinou, em conjunto com outros 24 países da América
Latina e do Caribe, uma declaração (link) com medidas para garantir o abastecimento de
alimentos aos 620 milhões de consumidores que vivem nesta região. No documento,
autoridades desses países se comprometem a desenvolver ações para apoiar o funcionamento
regular do sistema alimentar durante a crise da COVID-19.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
PATRIMÔNIO GENÉTICO O MMA publicou Portaria (link) estabelecendo procedimento
simplificado para a realização de remessa de patrimônio genético relacionado à emergência da
COVID-19.
LICENCIAMENTO Na sexta-feira (03), Ibama publicou comunicado (link) apresentando as
diretrizes temporárias para o cumprimento de obrigações legais referentes ao tratamento e à
compensação de impactos ambientais provocados por empreendimentos e atividades
licenciados pelo Instituto.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CARTILHA A Apex-Brasil divulgou a Cartilha ao Exportador no Contexto do Coronavírus (link). O
documento contém orientações gerais ao empresário, perguntas para elaboração de plano de
ação; e exemplos de medidas que organizações têm adotado face à crise atual.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DENÚNCIAS O MInfra anunciou que irá utilizar seu canal de ouvidoria e o aplicativo InfraBR para
receber denúncias de más condições em terminais de carga do transporte rodoviário.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
GRADUAÇÃO O MEC publicou Portaria (link) autorizando a antecipação da colação de grau para
os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, exclusivamente para
atuação nas ações de combate à COVID-19.
TÉCNICO O Ministério também publicou Portaria (link) autorizando as instituições integrantes
do sistema federal de ensino a substituírem as aulas presenciais por atividades não presenciais,
por até 60 dias, prorrogáveis a depender das autoridades de saúde.

