BOLETIM CORONAVÍRUS • 29/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
No dia em que o Brasil registrou o segundo número mais elevado de óbitos causados pela
COVID-19, a cena política, novamente, foi o tema central. Consoante dados do Ministério da
Saúde, o País registrou 449 óbitos nas últimas 24h, totalizando 5.466 vítimas fatais. O Brasil é
agora o 9º país com mais óbitos pela doença no mundo. Em número de pessoas infectadas, o
Brasil ocupa o 11º lugar no ranking de países, com 78.162 — nas últimas 24 horas foram 6.276
novos casos.
O tema mais comentado do dia foi a decisão do Ministro Alexandre de Morais, do Supremo
Tribunal Federal (STF), suspendendo a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de
Diretor-Geral da Polícia Federal. A posse de Ramagem, que estava programada para hoje
juntamente com a posse de André Mendonça para o cargo de Ministro da Justiça e de José Levi
como Advogado-Geral da União, foi suspensa. Mendonça e Levi foram empossados em seus
novos cargos.
O Ministro Alexandre de Moraes acatou pedido feito pelo PDT em sede de Mandado de
Segurança. Ao suspender a nomeação, Moraes levou em consideração a recente decisão do
Ministro Celso de Mello, que autorizou abertura de inquérito para investigar o ex-ministro da
Justiça Sergio Moro e o Presidente Jair Bolsonaro. Ao anunciar sua demissão do MJSP, Moro fez
uma série de acusações sobre suposta interferência política na PF. De acordo com a decisão
exarada por Alexandre de Moraes as alegações de Sérgio Moro foram confirmadas no mesmo
dia por Bolsonaro que, em entrevista coletiva, afirmou que "por não possuir informações da
Polícia Federal, precisaria 'todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas
vinte e quatro horas'".
Durante a posse dos novos Ministro da Justiça e Advogado-Geral da União, o Presidente
Bolsonaro discursou defendendo a independência entre os Poderes da União e afirmou ter
“certeza que esse sonho meu, mais dele [Ramagem], brevemente se concretizará para o bem
da nossa Polícia Federa e do nosso Brasil".
Hoje, o Ministro da Saúde, Nelson Teich, participou de videoconferência com senadores. Teich
declarou que a política em estudo pela pasta deve orientar o isolamento social para grupos
específicos, conforme o quadro do novo coronavírus em cada região do País, e de forma
generalizada. O discurso do Ministro reforça que o planejamento desenhado demonstra uma
guinada na orientação das autoridades em saúde. De acordo com Nelson Teich, o isolamento
seria ideal para quem testou positivo para a COVID-19, idosos, pessoas que tiveram contato com
casos diagnosticados e moradores de regiões críticas. O Ministro ponderou, no entanto, que o
Poder Federal emitirá diretrizes. Mas a decisão final caberá aos estados e municípios, em
atenção à determinação do STF.
Alguns estados já enfrentam situação de crise nos sistemas de Saúde. Amazonas, Pará, Rio de
Janeiro e Maranhão são exemplos de entes federados que contam quase totalidade dos leitos
reservados aos pacientes de COVID-19 ocupados.
Importa mencionar que alguns estados já planejam ou já iniciaram a retomada das atividades
econômicas. Santa Catarina, um dos primeiros estados a flexibilizar as regras de isolamento
social enfrenta aumento expressivo em número de novos casos. A cidade catarinense de
Blumenau registrou um aumento de 173% dos casos de COVID-19 entre o primeiro dia de
flexibilização do comércio de rua e o boletim epidemiológico mais recente da cidade.

No exterior, enquanto países europeus anunciam o retorno gradual das atividades econômicas,
o Japão planeja estender o estado de emergência no país por mais um mês. A decisão será
tomada após painel entre o Primeiro-Ministro japonês, Shinzo Abe, e especialistas. A data inicial
para a decretação do encerramento do estado de emergência é 6 de maio.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 78.162 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 5.466 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,7%.
SENADO O Ministro Nelson Teich participou de audiência no Senado Federal para prestar
esclarecimentos sobre as providências a serem tomadas para socorrer Estados e Municípios no
combate à COVID-19.
EQUIPE Foi publicada a nomeação (link) do General Eduardo Pazuello para a SecretariaExecutiva do Ministério, no lugar de João Gabbardo dos Reis. O General integrará a equipe de
transição do Ministério e já vinha participando de reuniões da pasta nos últimos dias. A
nomeação foi anunciada pelo Ministro Nelson Teich na semana passada, que destacou a
experiência de Pazuello na área de logística. O General de Divisão do Exército já atuou como
Coordenador Logístico das Tropas do Exército nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio e
coordenou a Operação Acolhida.
TESTES A Anvisa publicou Resolução (link) autorizando a utilização de testes rápidos para o novo
coronavírus, sem fins de diagnóstico confirmatório, em farmácias.
PLANOS DE SAÚDE Ontem (28), Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou a lista (link)
de operadoras de planos de saúde que aderiram ao termo de compromisso proposto pela
Agência. O acordo é que as operadoras poderiam movimentar recursos provisionados e
retenções obrigatórias caso se comprometessem pagar em dia os profissionais e
estabelecimentos de suas redes de atendimento; renegociar contratos com beneficiários com
dificuldades para manter o pagamento do plano; e manter os beneficiários no plano até
30/06/2020.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SERVIÇOS ESSENCIAIS O Presidente Jair Bolsonaro publicou Decreto (link) alterando a lista de
atividades essenciais na pandemia. Dentre os itens incluídos, estão: indústrias químicas e
petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica e serviços de armazenamento e logística de cargas
em geral, além de transporte e entrega.
MPV 959/2020 Foi publicada Medida Provisória (link) estabelecendo a operacionalização do
pagamento do benefício emergencial mensal estabelecido pela MPV 936/2020, e prorrogando
a vacatio legis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para o dia 03/05/2021.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CARF O Ministério publicou Portaria (link) regulamentando a realização de reunião de
julgamento não presencial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
AUXÍLIO-DOENÇA O INSS publicou Portaria (link) autorizando a prorrogação automática dos
benefícios de Auxílio-Doença enquanto perdurar o fechamento das agências em função da
emergência de saúde pública.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
CONDUTORES O MInfra publicou Deliberação (link) autorizando a realização das aulas técnicoteóricas do curso de formação de condutores na modalidade de ensino remoto enquanto durar
a pandemia.
MINISTÉRIO DO TURISMO
TURISMO O Ministro Marcelo Álvaro Antônio participou de live sobre as medidas de redução
dos impactos econômicos causados pela COVID-19 no setor do turismo. O Ministro afirmou que
está trabalhando no planejamento para a retomada das atividades das empresas do setor. Outra
estratégia que deverá ser adotada é o desenvolvimento da integração entre os modais de
transporte, com o intuito de facilitar a locomoção dos turistas no país.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou reunião para discutir a situação dos EPIs no País. Foram convidados representantes do
governo, setor produtivo e profissionais de saúde.

