BOLETIM CORONAVÍRUS • 01/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Em meio ao avanço da contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, alguns Estados ensaiam
reabertura parcial da atividade econômica a partir de hoje (01/06). Na capital de São Paulo,
epicentro da crise no país, os diversos setores terão de apresentar à Prefeitura um plano
sanitário para voltar a funcionar. Segundo o Governo do Estado, a cidade já teria condições de
reabrir comércio, shoppings e escritórios. Ceará, Pará e Amazonas também iniciam seus planos
de retomada.
Hoje, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que cinco dos dez países que relataram
a maioria dos casos de coronavírus nas últimas 24 horas no mundo estão nas Américas: Brasil,
Estados Unidos, Chile, Peru e México. Segundo o diretor de programas de emergência da OMS,
Michael J. Ryan, a situação na América do Sul ainda está longe de se estabilizar. Ryan apontou
para a complexidade de estruturas sociais, cidades superlotadas, pobreza urbana, entre outros,
como fatores que contribuem para a disseminação do vírus na região.
A OMS também anunciou hoje que deve divulgar, "nas próximas 24 horas", a conclusão de seus
estudos sobre a eficácia da hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus.
Após as manifestações verificadas durante o final de semana, o Governador de São Paulo, João
Dória (PSDB), anunciou regras para a realização de manifestações na capital. A partir de agora,
não será permitida a realização de mais de duas manifestações no mesmo local, horário e data.
No que diz respeito aos efeitos da pandemia na economia nacional, a Secretaria de Comércio
Exterior, do Ministério da Economia, divulgou os resultados da balança comercial para o mês de
maio. Com queda nas exportações e, em menor volume, nas importações, a balança comercial
brasileira registrou saldo positivo de US$ 4,548 bilhões no último mês. Já sob o impacto da
pandemia do coronavírus, o saldo de maio ficou 19,1% menor que o registrado no mesmo mês
do ano passado, quando foi positivo em US$ 5,624 bilhões.
Por fim, sobre a situação da pandemia no exterior, importa assinalar que a Espanha não
registrou novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, pela primeira vez desde que
começou a contabilizar óbitos no início de março. A Turquia suspendeu, a partir de hoje, as
restrições de viagens entre cidades e reabriu o comércio. Restaurantes, cafés, academias,
piscinas, praias, parques, bibliotecas e museus também foram autorizados a retomar suas
atividades. Também hoje, a Rússia anunciou o início do desconfinamento.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 526.447 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 29.937 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 5,7%.
CENTROS COMUNITÁRIOS DE REFERÊNCIA Portaria o Ministério da Saúde (link) institui os
Centros Comunitários de Referência para enfrentamento à Covid-19, no âmbito da Atenção
Primária à Saúde (APS), e dispôs sobre incentivo para custeio dos Centros Comunitário de
Referência para enfrentamento à covid-19 e incentivo financeiro federal adicional per capita.
CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 Os Centros, instituídos por
Portaria do Ministério da Saúde (link), têm por finalidade identificar precocemente os casos
suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da qualificação do processo de acolhimento
com classificação de risco, além de realizar a testagem da população de risco, considerando os
públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS Resolução (link) da Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ) orienta os portos organizados, as instalações portuárias e as empresas que atuem no

transporte aquaviário, durante o período da Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PROCESSOS A Secretaria Especial da Receita Federal publicou Instrução Normativa (link)
autorizando que os atos cadastrais relativos ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), praticados
durante o período de 20 de março de 2020 a 30 de junho de 2020, podem ser efetivados, de
ofício, pela Administração Tributária e cientificados ao interessado.
AVALIAÇÃO A Secretaria Especial da Receita Federal, por meio da Portaria (link) suspendeu a
avaliação anual dos recintos alfandegados sob sua supervisão no ano de 2020.
PRAZOS A Secretaria Especial da Receita Federal também determinou (link), até 30 de junho, a
suspensão de prazos para prática de atos processuais e os procedimentos administrativos.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO MISTA Hoje (01), o Presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto,
participou de audiência na Comissão Mista Especial Covid-19 do Congresso Nacional. Na ocasião,
ele afirmou que o medo de uma segunda onda de contágio pelo coronavírus pode retardar a
retomada do setor de serviços até meados de 2021. O presidente do Banco Central rebateu o
que classificou como “mitos” em críticas endereçadas ao governo federal. Campos Neto
declarou, por exemplo, que o país não experimenta uma retração na oferta de crédito.

