BOLETIM CORONAVÍRUS • 30/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
A semana encerra-se com o Brasil ultrapassando a China em número de casos confirmados de
COVID-19 e alcançando a 10ª posição no ranking mundial de contágio da doença. Foram
registrados 435 óbitos nas últimas 24h e 7218 novos casos confirmados. É o maior número de
casos registrados em um dia. Agora, o País conta com 5.901 óbitos e 85.380 casos. A China, até
hoje, registrou 83.944 casos. Esta semana, o Brasil já tinha ultrapassado o país asiático em
número de óbitos.
Os números divulgados hoje apontam um aumento de 9% no total de casos registrados do novo
vírus e 8% no total de vítimas fatais. São Paulo continua sendo o estado mais atingido, com
28.698 casos diagnosticados e 2.375 mortes. Em relação ao total de óbitos, aparece na
sequência o Rio de Janeiro, com 854 mortes; Pernambuco, com 565; Ceará, com 482; e
Amazonas, com 425.
Mesmo com aumento expressivo no número de casos confirmados e as medidas restritivas
adotados pelos estados e munícipios, pesquisas indicam uma adesão menor ao isolamento
social, que, segundo o Ministro da Saúde, Nelson Teich, permanece sendo a orientação da pasta.
De acordo com Teich, o Ministério estuda o ponto de partida para orientar a flexibilização do
isolamento, mas que não é possível imaginar a liberação com a curva de contágio em dinâmica
ascendente. Alguns estados, como Rio de Janeiro e Maranhão anunciaram que poderiam
decretar fechamento total (lockdown).
Os resultados dos dados sobre o isolamento social e o aumento no número de casos e óbitos
estiveram presentes nas falas do Presidente Jair Bolsonaro durante a semana. Novamente, o
Presidente atribui responsabilidade pelos resultados negativos aos governadores e prefeitos em
virtude das medidas restritivas adotadas pelos entes federados.
O Presidente, aliás, colecionou polêmicas esta semana. Para além das falas com repercussões
negativas, Bolsonaro assistiu ao Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a nomeação de seu
indicado para assumir o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal. Após o STF determinar a
suspensão do ato de nomeação de Alexandre Ramagem, o Presidente afirmou que a AdvocaciaGeral da União (AGU) tentaria reverter a situação e chegou a afirmar que poderia não respeitar
a decisão do Ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro criticou a posição da Corte Constitucional
e classificou a decisão de posicionamento político. Em resposta, outros ministros do Tribunal
defenderam a posição de Moraes.
O episódio envolvendo a nomeação de Alexandre Ramagem não foi o único contraponto entre
o Presidente e o Poder Judiciário. Hoje, derrubou a validade da Medida Provisória que restringia
a Lei de Acesso à Informação (LAI) durante a pandemia do novo coronavírus. Todos os ministros
votaram para referendar a decisão liminar que o ministro Alexandre de Moraes já tinha
concedido nesse sentido.
Em decisão proferida hoje, a Justiça Federal não aceitou os relatórios médicos encaminhados
pela AGU para com a finalidade de atestar que o Presidente não contraiu o novo coronavírus.
No início da semana, um jornal de grande circulação garantiu na Justiça o direito de obter os
testes de Covid-19 feitos por Bolsonaro. Dessa feita, a União foi obrigada a fornecer “os laudos
de todos os exames” feitos pelo Presidente. Ao invés de enviar os laudos de todos os exames, a
AGU encaminhou tão somente um relatório médico datado de 18 de março em que consta a
informação que Bolsonaro se encontra “assintomático” e teve resultado negativo para os testes

do novo coronavírus realizados no mês passado. Ao não acatar os documentos, a Juíza Federal
responsável pelo caso concedeu 48h para o Presidente entregar os exames.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 85.380 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 5.901 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,9%.
SECRETÁRIOS Ontem (29), o Ministro realizou reunião com os presidentes do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS), para definir uma agenda conjunta. As reuniões diárias entre os três entes serão
retomadas e o General Pazuello, Secretário-Executivo do Ministério, conduzirá a integração com
estados e municípios.
EQUIPE Foram publicadas, no DOU, alterações no segundo escalão do Ministério. Entra o
Coronel Elcio Franco para o cargo de Secretário-Executivo adjunto e sai o até então Secretário
de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzheim. Denizar Vianna, que atuava como Secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, foi nomeado Assessor Especial do Ministro. Vianna
e o Ministro Teich já foram sócios de empresa encerrada em 2019.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
IPI O Ministério publicou as Resoluções 33/2020 (link) e 34/2020 (link) alterando as mercadorias
cuja alíquota do Imposto de Importação foi zerada temporariamente.
EMPREGOS O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador publicou Resolução
(link) criando plataforma digital de intermediação de mão de obra, no âmbito do Sistema
Nacional de Emprego, para promover e facilitar a contratação de profissionais para atuar no
enfrentamento da emergência.
CHEQUE O Banco Central publicou Circular (link) estabelecendo normas especiais sobre a
disponibilização ao cliente de cheque devolvido, enquanto perdurar a emergência decorrente
do novo coronavírus.
CONSÓRCIO O Banco Central também publicou Circular (link) dispondo sobre medidas
temporárias aplicáveis à constituição e ao funcionamento de grupos de consórcio em
decorrência da pandemia.
COTISTAS O BC publicou ainda Circular (link) alterando procedimentos para remessa de
informações sobre cotistas de fundos de investimento, em função dos impactos da Covid-19 na
economia.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
AGRO A Ministra Tereza Cristina participou de live sobre a retomada do setor da Agricultura. Na
ocasião, a Ministra afirmou que, no cenário pós-crise, a sanidade dos produtos brasileiros terá
grandes vantagens comparativas e, portanto, a agropecuária será o motor para a retomada da
economia do Brasil.
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
INTEGRIDADE Na terça-feira (28), a CGU lançou Cartilha (link) com orientações sobre
integridade nas relações público-privadas durante o enfrentamento do coronavírus. O objetivo
é orientar a Administração Pública e empresas sobre a necessidade da adoção de uma série de
medidas de transparência em contratações emergenciais durante o período da pandemia.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO FLORESTAL O Serviço Florestal Brasileiro publicou Resolução (link) postergando o
pagamento da parcela trimestral 1/2020 dos contratos de concessão florestal, visando mitigar
os impactos econômicos da pandemia.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
REDEVÍRUS O MCTIC publicou Portaria (link) designando cientistas para compor o Comitê de
Especialistas Rede Vírus – MCTIC.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
CADÚNICO O MCid publicou Portaria (link) sobre o atendimento do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou
em situação de emergência.
MINISTÉRIO DO TURISMO
AUDIOVISUAL A Agência Nacional do Cinema publicou Portaria (link) estabelecendo medidas
adicionais para a mitigação dos impactos do COVID-19 no setor audiovisual.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO MISTA A Comissão Mista criada para acompanhar a execução orçamentária e
financeira das medidas relacionadas ao combate à pandemia realizou reunião com o Ministro
Paulo Guedes. Na oportunidade, o Ministro acenou para possível extensão do prazo do auxílio
emergencial concedido pelo governo. Ele também afirmou que confia nas reformas para atrair
recursos para o processo de retomada da economia.
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou reunião realizou duas reuniões: a primeira sobre ocupação de leitos hospitalares, e a
segunda sobre a situação do estado do Amapá.

