BOLETIM CORONAVÍRUS • 08/05
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Nesta sexta-feira (08), o Brasil chegou a 145.328 casos de COVID-19, e já foram contabilizados
9.897 óbitos. É o quarto dia consecutivo em que o País supera a marca de 600 novos registros
de mortes pela doença. Nas últimas 24h, foram registradas 751 vítimas fatais pelo Ministério da
Saúde, um novo recorde. O Ministério destacou que o número não indica quantas pessoas
faleceram de ontem para hoje, mas sim o número de mortes decorrentes do novo coronavírus
que foram diagnosticadas nesse período.
Hoje, o Ministro da Saúde, Nelson Teich, embarcou para o Rio de Janeiro para se reunir com
autoridades locais e visitar serviços de saúde, dando continuidade a seu calendário de visitas
aos estados. No início da semana, o Ministro esteve no Amazonas. O Governador de São Paulo,
João Dória (PSDB), cobrou do Ministro uma visita ao estado e a entrega de equipamentos e
auxílio financeiro. Dória também estendeu a quarentena na região até o dia 31 de maio. Com
41.830 casos de COVID-19, São Paulo é o estado que concentra o maior número de confirmações
da doença.
A dificuldade de aquisição e falta de equipamentos de proteção individual tem sido uma
reclamação constante de governadores, prefeitos, parlamentares e profissionais de saúde. O
Brasil é um dos países com mais alta taxa de letalidade entre profissionais de saúde no mundo.
Para responder aos pedidos, o Ministério da Saúde anunciou que irá iniciar, nos próximos dias,
a distribuição de 4,3 milhões de máscaras cirúrgicas. A expectativa é que os equipamentos
auxiliem a suprir a necessidade da rede pública por 60 dias.
No cenário internacional, hoje (08), a Itália se tornou o terceiro país a registrar 30 mil óbitos pelo
novo coronavírus. A marca já havia sido batida pelos Estados Unidos e Reino Unido. Além disso,
os Estados Unidos também registraram, em abril, um índice de desemprego de 14,7% devido a
pandemia, o mais alto desde a crise econômica de 1929. Alguns países, por outro lado, começam
a adotar medidas de flexibilização do isolamento: Na próxima semana, a Noruega irá reabrir
todas as escolas, e a Dinamarca irá permitir a abertura de shopping centers.
Por fim, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Gutierres, alertou
que a pandemia está desencadeando uma onda de ódio e xenofobia, e fez um apelo contra o
discurso de ódio.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 145.328 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 9.897 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,8%.
DESINFECÇÃO Ontem (07), a Anvisa publicou Nota Técnica (link) sobre estruturas (câmaras,
cabines ou túneis) para desinfecção de pessoas. A Agência afirma que não há evidências
científicas sobre sua eficácia no combate ao novo coronavírus, e que as substâncias químicas
utilizadas podem produzir efeitos adversos à saúde.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ORÇAMENTO DE GUERRA Foi publicada no Diário Oficial a Emenda Constitucional 106/2020
(link), promulgada ontem pelo Congresso. Se trata da chamada PEC do Orçamento de Guerra,
que segrega do Orçamento da União os gastos do governo para custeio das ações de o combate
à pandemia.

MINSITÉRIO DA ECONOMIA
ADUANA A Secretaria Especial da Receita Federal publicou Instrução Normativa (link)
estabelecendo procedimentos e prazos para formalização dos pedidos de aplicação e de
extinção da aplicação dos regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais durante
a emergência em saúde pública.

