BOLETIM CORONAVÍRUS • 06/05
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 615 mortes decorrentes do novo coronavírus. O número
superou o recorde anterior de 600 óbitos em um dia, registrado ontem. Com a escalada de
vítimas fatais no País, o Ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu pela primeira vez que lockdown
de cidades deve ser adotado em determinadas localidades. Ele destacou a importância de
estabelecer regras para garantir a continuidade dos serviços essenciais. Também afirmou que já
concluiu a elaboração das diretrizes para auxiliar os gestores na tomada de decisão. Desde que
assumiu o Ministério, Teich vinha adotando um tom cauteloso nas coletivas de imprensa e
destacando a importância de entender a doença antes de apresentar novas orientações.
O anúncio se alinha com a decisão de alguns governadores e prefeitos, que já determinaram o
lockdown de cidades a exemplo de São Luis, Fortaleza e Belém e mais 9 cidades do Pará. Outros
estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, também vêm adotando medidas mais restritivas para
diminuir a propagação da doença. Por outro lado, o Presidente Jair Bolsonaro continua
reiterando a importância de que a população volte a trabalhar.
Hoje (06), o Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber, também fez uma
apresentação sobre a gestão da pandemia, apresentando o sistema de testagem em massa que
vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde. O Secretário ressaltou que é necessário
realizar um grande número de testes para o controle da transmissão e compreensão do padrão
da epidemia. A estratégia da pasta, denominada “Diagnosticar para Cuidar”, busca realizar 46
milhões de testes, o que representa 22% da população, e se baseia em duas ações principais. A
primeira, “Confirma Covid”, utiliza o teste de diagnóstico molecular e será utilizada para testar
apenas pessoas sintomáticas, até 7 dias de início dos sintomas. A segunda “Testa Brasil”, utiliza
o teste de diagnóstico sorológico, e será utilizada tanto para testes de assintomáticos quanto
sintomáticos a partir do 8º dia de início dos sintomas. O Ministério busca zerar a fila de testes
até a próxima semana, o que impactará o número de casos de COVID-19 no País, ampliando a
contagem oficial.
Em meio aos reflexos da pandemia na economia do Brasil e do mundo, Comitê de Política
Monetária (Copom) decidiu hoje reduzir a taxa Selic para 3% ao ano. Em comunicado, o Copom
indicou que a pandemia está provocando uma desaceleração significativa do crescimento global,
queda nos preços das commodities e aumento da volatilidade nos preços de ativos. Nesse
contexto, apesar da provisão adicional de estímulos fiscal e monetário pelas principais
economias, o ambiente para as economias emergentes segue desafiador, com saída de capitais
significativamente superior à de episódios anteriores.
No âmbito do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC do Orçamento
de Guerra (PEC 10/2020), que permite a separação do orçamento e dos gastos realizados para
o combate à pandemia de COVID-19 do orçamento geral da União. A matéria deverá ser
promulgada amanhã (07), em sessão do Congresso Nacional agendada para às 11h.
Já o Plenário do Senado Federal aprovou, com ajustes do relator, as emendas da Câmara ao
Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020, que estabelece auxílio financeiro da União a
estados e municípios para atenuar efeitos da pandemia. Também foi aprovado o Projeto de Lei
(PL) 864/2020, que impõe à Anvisa o prazo máximo de 72 horas para autorizar a importação e
distribuição de medicamentos e equipamentos liberados para uso no exterior contra a COVID19. As matérias seguem para sanção presidencial.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 125.218 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 8.536 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,8%.
EQUIPE No Diário Oficial da União, foram publicadas alterações em cargos da SecretariaExecutiva. As mudanças ampliam a presença de militares na pasta. Na última semana, já haviam
sido nomeados o novo Secretário-Executivo, General Eduardo Pazuello, e seu Secretário
Adjunto, Coronel Elcio Franco.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FILANTRÓPICOS Foi sancionada a Lei 13.995/2020 (link) que prevê a transferência de R$2 bi da
União para Santas Casas e hospitais filantrópicos, para ação coordenada com o Ministério da
Saúde e gestores estaduais e municipais do SUS no combate à pandemia.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CARF O Ministério publicou Portaria (link) autorizando a realização de sorteio de processos para
os conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) fora do ambiente de
sessões presenciais de julgamento.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
MILHAS A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) publicou Nota Técnica (link)
recomendando às empresas aéreas a prorrogação imediata do prazo para expirar os pontos
acumulados em programas de fidelidade.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
WEBINAR Ontem (05), o Ministro Bento Albuquerque participou de webinar sobre as ações do
MME no tratamento dos problemas enfrentados pelos setores energético e mineral e sua
recuperação pós-pandemia. Na oportunidade, ele destacou as prioridades da pasta na crise:
para o setor elétrico, a pasta está trabalhando para aprovação do PLS 232/2016 (modernização
do setor elétrico). Para o setor de óleo e gás, destacou a importância do processo de
desinvestimentos da Petrobras e a abertura desse mercado. Já em relação ao setor mineral, a
Agência Nacional de Mineração (ANM) suspendeu prazos processuais.
ANP A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou Aviso (link)
prorrogando a suspensão da vigência de consultas e audiências públicas no âmbito da Agência.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
TRANSPORTES O Ministro Tarcísio Freitas participou de debate promovido pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) para debater sobre os impactos da pandemia nos setores de
infraestrutura, com foco no segmento de transportes. O foco do discurso do Ministro foi na
continuidade do programa de concessões e prestação de serviços, fomento ao investimento
privado, e Programa Pró-brasil.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
TELECOMUNICAÇÕES O Presidente da ANATEL, Leonardo Euler de Morais, participou de
webinar sobre a crise do coronavírus e os impactos no setor de telecomunicações. Ele apontou
que houve um alto crescimento no uso da infraestrutura da banda larga fixa, demonstrando a

mudança de concentração do tráfego de áreas centrais e comerciais para as áreas periféricas e
residenciais.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou reunião para debater sobre testes de diagnóstico. Na ocasião, especialistas defenderam
a testagem em massa da população como estratégia de combate à pandemia.
CÂMARA Em sessão remota, o Plenário da Câmara concluiu a votação da PEC 10/2020
(orçamento de guerra), e aprovou o regime de urgência para dois projetos: PL 669/2019, que
trata da suspensão dos serviços públicos como luz, água e gás encanado, e PL 1494/2020, que
permite o atendimento na modalidade telessaúde para fins fisioterapêuticos e terapêuticos
ocupacionais.
SENADO Já o Plenário do Senado Federal aprovou o PLP 39/2020 (socorro emergencial a estados
e municípios). O texto que segue para sanção é praticamente o mesmo que já havia sido
aprovado pelos senadores no sábado (2), mas que tinha sido modificado pela Câmara dos
Deputados. Também foi aprovado o PL 864/2020 (liberação rápida de insumos pela Anvisa), com
alterações de redação da matéria aprovada na Câmara. A matéria também aguarda sanção
presidencial.

