BOLETIM CORONAVÍRUS • 10/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Pelo segundo dia seguido após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que obrigou o
Ministério da Saúde a divulgar a integralidade dos dados relativos à pandemia do novo
coronavírus no Brasil, o País voltou a indicar mais 1000 mortes em 24h. Em um mês, o Brasil
praticamente quadruplicou o número de óbitos pela covid-19. No dia 9 de maio, a nação chegou
à marca de 10.627 vidas perdidas pela doença. De acordo com os números divulgados hoje os
óbitos já são 39.680.
Concorrendo com as informações sobre a pandemia e as medidas tomadas pelos estados para
conter o avanço da doença, alguns fatos políticos tiveram notoriedade. Hoje, o Governador do
Pará, Helder Barbalho (MDB), foi alvo de operação da Polícia Federal, autorizada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ). A operação, solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), tem
como finalidade a apuração de supostas fraudes na compra de respiradores pulmonares pelo
governo do Pará para ajudar no combate ao novo coronavírus. Além do Governador, o
Secretário de Saúde do Estado, Alberto Beltrame, também foi alvo.
No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa autorizou a abertura de processo de impeachment
contra o Governador, Wilson Witzel (PSC). A decisão foi apoiada pela unanimidade dos
deputados estaduais. O pedido que embasou a abertura do processo de impedimento do
Governador indica o cometimento de crimes de responsabilidade como a compra de
respiradores no combate ao coronavírus com suspeita de superfaturamento e irregularidades
na construção dos hospitais de campanha.
O STF adiou para a próxima semana a continuidade do julgamento da ação que questiona a
constitucionalidade do inquérito das fake news, que apura a disseminação de boatos e ameaças
em redes sociais contra membros da Corte. Hoje, apenas o relator, Ministro Edson Fachin votou
e defendeu a legalidade do inquérito. Faltam outros dez ministros para votarem. O inquérito já
teve como alvos teve apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro contra quem foram cumpridos
mandados de busca e apreensão.
Importa também assinalar que, após muita expectativa, o Tribunal de Contas da União (TCU)
aprovou, com ressalvas, as contas do primeiro ano do Governo Bolsonaro. O voto proferido pelo
relator, Ministro Bruno Dantas contou com apoiamento dos demais ministros. Ao final de seu
voto, Dantas recomendou ao governo transparência sobre os contratos de todos os órgãos
públicos e estatais de publicidade e propaganda, que permita identificar fornecedores e valores
pagos mensalmente a sites, blogs e portais.
No que diz respeito aos efeitos econômicos da pandemia, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou que Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
apresentou deflação de 0,38% em maio. Foi a queda mais intensa do índice desde agosto de
1998. Para meses de maio, foi a maior baixa desde 1980.
Nos estados, o Governador de São Paulo, João Dória (PSDB) anunciou hoje a prorrogação da
quarentena por mais duas semanas. As atuais medidas de isolamento tinham validade até o dia
15 de junho e foram prorrogadas até o dia 28 do mesmo mês. De acordo com o proposto pelo
Plano São Paulo, Doria confirmou a flexiblização da quarentena em três regiões do Estado:
Região Metropolitana de SP, Baixada Santista e Vale do Ribeira. No Município de São Paulo, após
85 dias, o comércio de rua pôde reabrir. No Município do Rio de Janeiro, o Prefeito, Marcelo
Crivella (Republicanos) anunciou a abertura dos shoppings, com restrições, a partir desta quintafeira (11).
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 772.416 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 39.680 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 5,1%.

UTIs O Ministério da Saúde publicou hoje Portarias habilitando novos leitos de Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) para internação de pacientes com Covid-19. As novas habilitações
contemplam a população de seis estados: Bahia (10), Minas Gerais (328), Pernambuco (284), Rio
de Janeiro (111), Rondônia (15) e Rio Grande do Sul (314) (link).
DOCUMENTOS A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu novas regras
para submissão de documentos durante a pandemia. A publicação trata de procedimentos
excepcionais quanto à submissão de dados de controle de qualidade de insumos farmacêuticos
ativos (IFAs) e de medicamentos, sem alterar a forma como eles são avaliados (link).
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PARCELAMENTO DE DÉBITOS A Secretaria Especial da Receita Federal anunciou a suspensão
dos débitos automáticos das prestações dos parcelamentos com vencimentos em maio, junho
e julho de 2020. As referidas parcelas tiveram os vencimentos prorrogados para agosto, outubro
e dezembro de 2020, respectivamente, em decorrência da pandemia da Covid-19 (link).
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa do Coronavírus realizou seminário com o objetivo de
discutir o tema “Renda Emergencial e Desafios da Seguridade Social”. Economistas e assistentes
sociais que participaram do evento defenderam a prorrogação, até o fim do ano, da renda
emergencial destinada a amenizar os efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19 (link).
SERVIÇOS ESSENCIAIS O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que converte
em essenciais os serviços dos órgãos de atendimento a mulheres em situação de violência
doméstica e familiar; crianças, adolescentes, pessoas idosas e cidadãos com deficiência vítimas
de violência (link)

