BOLETIM CORONAVÍRUS • 07/05
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Brasil alcançou hoje 135.106 casos confirmados e 9.146 óbitos causados pela COVID-19. Nas
últimas 24h foram registradas 610 mortes. Em um mês, foram mais de 8.022 mortes no país.
Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no Norte e
Nordeste.
O rápido avanço da doença tem comprometido o sistema público de saúde e, por esta razão,
algumas cidades já se encontram em regime rígido de isolamento (lockdown). Este sistema foi
decretado em São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Belém. No AM e em PE, não obstante ações civis
públicas apresentadas pelos Ministérios Públicos estaduais, a Justiça não acatou os pedidos sob
a justificativa ser do gestor local o dever de avaliação e decretação de tal medida. Em outras
capitais, os prefeitos avaliam solicitar ao governador a decretação de lockdown. É o caso de
Teresina (PI), onde o índice de isolamento caiu abaixo de 40%.
Hoje, o Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou que vai limitar, a partir de 11 de
maio, a circulação de carros na cidade por meio de um esquema de um rodízio ampliado e mais
restritivo. A medida valerá para toda a cidade, durante as 24 horas do dia, inclusive aos sábados
e domingos. A exceção será concedida apenas aos profissionais de saúde (médicos, técnicos,
enfermeiros, funcionários que trabalham em hospitais) e ao setor de abastecimento. Também
hoje foi anunciada pelo Prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), a interdição de pontos
específicos da cidade. Segundo o prefeito, a medida abrangerá as áreas que registram maior
taxa de contaminação por coronavírus ou onde há aglomerações. Ele apelidou a medida de
“lockdown setorializado”. Medida semelhante foi adotada, a partir de hoje, pelo Município do
Rio de Janeiro.
O Ministro da Saúde, Nelson Teich, participou hoje de videoconferência realizada pela Comissão
Externa da Câmara dos Deputados destinada a analisar as ações de combate ao coronavírus. Na
ocasião, o Ministro apresentou as ações da pasta em auxílio aos estados e municípios, com
destaque para a ampliação do número de testes distribuídos, habilitação de leitos, antecipação
da vacina contra a gripe, distribuição de insumos, e reforço e capacitação de profissionais.
Questionado sobre as medidas de isolamento para evitar a propagação do vírus, o Teich
defendeu que o tema não pode ser transformado em uma discussão política, e as medidas
deverão ser adotadas de acordo com a situação de cada localidade. Em resposta a
questionamento de parlamentar sobre a testagem da população, o Secretário de Vigilância em
Saúde, Wanderson Kleber, exaltou o trabalho da Fiocruz na produção de testes e afirmou que o
Ministério pretende distribuir 24 milhões de testes.
O Congresso Nacional promulgou hoje a Emenda Constitucional 6, oriunda Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 10/2020, que constitui Orçamento da União destinado exclusivamente a
ações de combate à pandemia de coronavírus. A PEC será automaticamente revogada – ou seja,
perderá validade – em 31 de dezembro, quando acaba o estado de calamidade pública declarado
em razão da pandemia.
Por fim, importa assinalar reunião realizada hoje entre o Presidente da República, Jair Bolsonaro,
Ministros, representantes de setores industriais e o Presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Dias Toffoli. Durante o encontro, o Presidente Bolsonaro fez um apelo ao presidente da
Corte, ministro Dias Toffoli, para que as medidas de restrição à atividade econômica sejam
flexibilizadas. Ontem, o Plenário do STF confirmou decisão que autoriza prefeitos e
governadores a restringirem a locomoção intermunicipal sem o aval do governo federal.

Bolsonaro discursou reafirmando a preocupação com a contração da atividade econômica.
Toffoli, por sua vez, defendeu as decisões tomadas pelo Supremo, afirmando que a Constituição
define as prerrogativas de União, Estados e municípios. Ademais, o Presidente do STF declarou
ser imprescindível respeitar a ciência na tomada de decisões.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 135.106 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 9.146 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,8%.
EQUIPE Foram publicadas diversas exonerações no Ministério, a maioria na Secretaria de
Atenção Primária. O cargo de Secretário está vago desde a exoneração de Erno Harzheim, na
semana passada.
CLIMATIZAÇÃO Ontem (06), a Anvisa publicou Nota Técnica (link) com orientações sobre o uso
de sistemas de climatização em portos, aeroportos e passagens de fronteiras, durante o período
de enfrentamento da COVID-19.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SERVIÇOS ESSENCIAIS Em edição extra do DOU, foi publicado Decreto (link) ampliando a lista de
serviços públicos e as atividades consideradas essenciais. Foram incluídos: produção, transporte
e distribuição de gás natural; indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou
produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; atividades de construção civil; e atividades
industriais.
MPV 962/2020 Foi publicada a Medida Provisória 962/2020 (link), que abre crédito
extraordinário ao MCTIC para enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do
novo coronavírus.
PODER LEGISLATIVO
CONGRESSO Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional (EC)
106/2020, que flexibiliza regras fiscais, administrativas e financeiras durante o período de
calamidade pública decorrente do novo coronavírus.
COMISSÃO MISTA A Comissão Mista da COVID-19 realizou audiência com o Ministro da
Cidadania, Onyx Lorenzoni. Na oportunidade, o Ministro destacou que 96 milhões de pessoas
acessaram o aplicativo do auxílio emergencial de R$ 600. Desses, 50,5 milhões são elegíveis para
receber o benefício.
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa realizou videoconferência com o Ministro da Saúde,
Nelson Teich. Na ocasião, o Ministro apresentou as ações da pasta em auxílio aos estados e
municípios.

