BOLETIM CORONAVÍRUS • 04/05
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Ontem (03), o Brasil ultrapassou a marca 100 mil infectados pelo novo coronavírus. No mesmo
dia, o Presidente Jair Bolsonaro participou de ato organizado em frente ao Palácio do Planalto
em que manifestantes se aglomeraram para apoiar posicionamentos contra o Supremo Tribunal
Federal (STF), o Congresso Nacional e o ex-Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro acenou
para os participantes e endossou as críticas ao STF, queixando-se de “interferências” em seu
governo, em alusão às recentes decisões da Corte com relação à conferir competência para
governos estaduais e municipais editarem medidas de isolamento social e a suspensão da
nomeação de Alexandre Ramagem para a o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal.
Novamente, o Presidente criticou governadores e prefeitos.
A conduta de Jair Bolsonaro foi repudiada por integrantes dos Poderes Legislativo e por chefes
de Executivo estaduais. Durante a manifestação jornalistas acusaram participantes de agressões
físicas e verbais. O Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, solicitou ao Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios a apuração da autoria de agressões.
O final de semana ainda teve o depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal no âmbito do
inquérito aberto para investigar as acusações do ex-ministro contra o Presidente Bolsonaro a
quem atribui tentativa de interferência em investigações conduzidas pela PF.
Hoje, foi nomeado o novo Diretor-Geral da PF, Rolando Alexandre. Logo após a nomeação o
novo Diretor-Geral foi empossado e já iniciou substituições em superintendências do órgão, com
a troca do superintendente do Rio de Janeiro. No último sábado (02), Bolsonaro reuniu-se com
os chefes das Forças Armadas e generais e integram sua equipe ministerial. No encontro, o
Presidente queixou-se de dificuldades de governabilidade em virtude das decisões do STF e
reiterou o risco de uma ruptura institucional ao insinuar que poderia descumprir a determinação
do Tribunal e nomear novamente Ramagem para a chefia da PF. O presidente foi dissuadido e
decidiu pela nomeação de Rolando Alexandre, que, até então, ocupava o cargo de Secretário de
Gestão e Planejamento da Agência Brasileira da Inteligência (Abin).
Ontem (03), o Ministro da Saúde, Nelson Teich, e o Secretário-Executivo, Eduardo Pazuello,
desembarcaram em Manaus (AM). Eles se reuniram com o Governador do Estado, Wilson Lima
(PSC), o Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), e outras autoridades locais. O estado
é um dos mais afetados pelo novo coronavírus. O último boletim epidemiológico do Ministério
registrou 7313 casos confirmados e 585 óbitos.
Outro estado com emergência no sistema de saúde é o Maranhão, onde o Poder Judiciário
determinou o lockdown da capital, São Luís, e em municípios da Região Metropolitana.
A COVID-19 não é motivo de preocupação apenas para as cidades maiores. Com praticamente
todas as cidades acima de 100 mil habitantes no Brasil registrando casos do novo coronavírus, a
propagação do vírus avança sobre municípios menores, os quais contam com sistemas de saúde
mais frágeis e alta de UTI’s, colocando em xeque as medidas de flexibilização. A preocupação
das autoridades sanitárias é reforçada pela subnotificação de casos. A recomendação do
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) tem reforçado a importância
da manutenção das medidas de isolamento social.
Por fim, no exterior, enquanto países europeus iniciam o planejamento para reabertura das
atividades econômicas e sociais, o Japão anunciou a prorrogação do estado de emergência até

o dia 31 de maio. Não obstante a recente queda no número de casos do novo coronavírus, o
governo japonês julga que ainda é muito cedo para sair do estado de emergência, que dá às
autoridades o poder de pedir para que as pessoas fiquem em casa e que as empresas
permaneçam fechadas.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 105.222 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 7.288 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,9%.
AMAZONAS O Ministro e o Secretário-Executivo estão realizando viagem oficial ao Amazonas.
Ontem (03), Teich se reuniu com o Governador do estado, Wilson Lima, e autoridades locais.
Hoje, estão previstas visitas a serviços de saúde.
EQUIPE Foram publicadas mais alterações no segundo escalão do Ministério. Hoje (04), foi
nomeado o novo Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde,
Antonio Carlos Campos Carvalho. O cargo estava vago desde a semana passada, quando o então
Secretário Denizar Vianna foi nomeado Assessor Especial do Ministro. Também foram
exonerados os Assessores Especiais Carlos Eduardo Andrekowisk, José Carlos Aleluia Costa,
Thaisa Gois Lima; e Gabriella Belkisse Tavares.
MEDICAMENTO Após a autorização do uso do medicamento remdesivir nos EUA para
tratamento da COVID-19, pela Food and Drug Administration (FDA), a Anvisa informou que está
em contato com a fabricante do medicamento a fim de acompanhar a evolução dos estudos
para o tratamento da doença.
PROCURADORIA A Procuradoria Federal junto à Anvisa informou que, em conjunto com a
Procuradoria-Geral Federal, está atuando em cerca de 80 ações judiciais e recursos propostos
com fundamento, direto ou indireto, no cenário da pandemia do novo coronavírus.
UTI Na quinta-feira (30), em edição extra do DOU, a Anvisa publicou Resolução (link) sobre os
requisitos extraordinários para a importação, comercialização e doação de ventiladores
pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, equipamentos de oximetria e
capnógrafos usados, indispensáveis em unidades de terapia intensiva.
DISPOSITIVOS Na mesma edição extra, a Agência publicou Resolução (link) alterando a RDC
que dispõe sobre os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos
médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde. Dentre outros, a nova
norma estabelece que a importação dos referidos produtos terá o deferimento automático do
licenciamento de importação no SISCOMEX.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MPV 960/2020 Foi publicada a Medida Provisória 960/2020 (link), que prorroga prazos de
suspensão de pagamentos de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de
drawback.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
WEBINAR O Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério,
Carlos Alexandre da Costa, participou de webinar sobre as principais medidas de apoio ao setor
produtivo, no contexto de combate à pandemia gerada pelo novo coronavírus.

LIVE O Secretário Especial de Fazenda, Waldery Rodrigues Junior, participou de live sobre os
impactos do novo coronavírus. Na ocasião, falou sobre as diretrizes da equipe econômica do
Governo no combate à doença, bem como o impacto primário e a retomada da agenda de
privatizações num cenário pós crise.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
AGRO A Embrapa publicou o Estudo “Agronegócio em tempos de Covid-19: desafios para o Brasil
e a China” (link).

