BOLETIM CORONAVÍRUS • 07/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Se ontem o dia foi marcado pela tensão sobre indefinição da situação do Ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, à frente da pasta, hoje, o dia transcorreu em um ambiente mais ameno.
Pela manhã, houve o lançamento do site e do aplicativo por meio do qual informais, autônomos,
desempregados e MEIs poderão solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. Participaram da
solenidade o Ministro da Cidaania, Onyx Lorenzoni; o Presidente da Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães; e o Presidente do Dataprev, Gustavo Canuto. Havia a previsão de participação
do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Contudo, o Presidente não compareceu.
Importa assinalar o encontro do Ministro Mandetta com o Embaixador chinês Yang Wanming.
O encontro deu-se após os episódios envolvendo publicações em redes sociais do Deputado
Federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) e o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, com
insinuações de que a China poderia se privilegiar do avanço da pandemia ao redor do mundo
após o país ter tido sucesso no enfrentamento da situação de emergência.
Após a reunião com o Ministro da Saúde, o Embaixador chinês postou publicação em rede social
na qual afirma que ambos concordaram em “reforçar a cooperação bilateral, especialmente
entre os dois ministérios da Saúde, para compartilhar experiências do combate à Covid-19 em
prol do enfrentamento conjunto deste desafio global”.
No cenário internacional, é válido mencionar o fato de que países que até então relutavam em
adotar políticas mais restritivas para combater a disseminação da COVID-19, agora estão
aderindo às ações mais rigorosas. É o caso Suécia, Japão e Holanda.
Por fim, afigura-se oportuno citar as ações do Legislativo em contribuição às medidas de
combate ao coronavírus. Hoje, o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ)
anunciou o corte de R$ 150 milhões em despesas da Casa. Os recursos serão destinados ao
governo federal para serem aplicados nas ações de enfrentamento à Covid-19. Os deputados
ainda aprovaram projeto que atribui validade por prazo indeterminado às receitas de
medicamentos sujeitos a prescrição e de uso contínuo durante o estado de calamidade pública
relacionado ao coronavírus. Já o Senado Federal aprovou projeto de lei para criar linha de
crédito a micro e pequenas empresas durante o período de calamidade pública. A proposta, que
dependerá de aval da Câmara, prevê a destinação de R$ 10,9 bilhões do Tesouro para
operacionalizar o financiamento.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 13.717 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 667 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 4,9%.
BOLETIM Ontem (06), o Ministério publicou novo boletim epidemiológico sobre coronavírus
(link). O documento orienta a adoção de ações diferenciadas em relação ao distanciamento
social por estados e municípios, a partir de distintos cenários da circulação do vírus. A partir da
próxima segunda-feira (13), os municípios e estados que não tiveram ultrapassado o percentual
de 50% de ocupação dos serviços de saúde, após a pandemia, podem iniciar uma transição para
um formato onde apenas alguns grupos ficam em isolamento. O objetivo é promover o retorno
gradual a circulação de pessoas.

TRATAMENTO O Ministério está acompanhando o desenvolvimento de nove ensaios clínicos
realizados no país para testar a eficácia e segurança do uso de alternativas no tratamento de
pacientes com coronavírus.
CAPACITAÇÃO A pasta lançou o curso “Orientações gerais ao paciente com COVID-19 na
Atenção Primária à Saúde” (link), a fim de capacitar profissionais da saúde.
CONECTIVIDADE O Ministério anunciou que vai ampliar a conectividade em mais de 16 mil
postos de saúde de todo o país, em parceria com o MCTIC. Com isso, a expectativa é chegar a
100% dos mais de 42 mil postos de saúde com acesso à internet.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
AUXÍLIO Os trabalhadores informais já podem solicitar auxílio emergencial pelo aplicativo e site
da Caixa Econômica Federal. O pagamento da primeira parcela ocorrerá até 14/04.
RESTOS A PAGAR O Governo publicou Decreto (link) prorrogando para 31/12 a vigência de
instrumentos de repasses de recursos, como convênios, e o prazo para bloqueio de restos a
pagar de transferências voluntárias.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CRÉDITO O Banco Central publicou Resolução (link) instituindo linha de crédito especial com
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do
Centro-Oeste (FCO).
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em sessão virtual, Subemenda
Substitutiva Global de Plenário ao PL 848/2020. A matéria, de autoria do deputado Kim Kataguiri
(DEM/SP), define que que a receita de medicamentos terá validade por prazo indeterminado
enquanto perdurar surtos de pandemia.

