BOLETIM CORONAVÍRUS • 23/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Balanço divulgado pela Universidade Johns Hopkins indica que os Estados Unidos e o Brasil são
os países com o maior número de pessoas infectadas e de mortes causadas pela covid-19. Em
boletim publicado há pouco pelo Ministério da Saúde foram registradas 1.374 novas mortes pela
COVID-19, somando até agora 52.645 óbitos pela doença. A pasta também recebeu notificação
de 39.436 novos casos nas últimas 24h. Com isso, o País já conta 1.145.906 infecções.
Hoje, o Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello participou de videoconferência promovida
pela Comissão Mista destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e
financeira das medidas relacionadas ao coronavírus. Na ocasião, Pazuello apesentou as
principais iniciativas do Governo para o enfretamento da pandemia, destacando: Medidas
Provisórias de liberação de recursos financeiros; distribuição de testes diagnósticos,
equipamentos de proteção individual, e comprimidos de cloroquina. Parlamentares pontuaram
que grande parte dos recursos repassados a estados e municípios para o combate à doença
ainda não foram executados. O General respondeu que parte dos recursos não foi executada
por dificuldades na compra de equipamentos, e afirmou que a pasta está definindo os critérios
de distribuição dos recursos da MPV 969/2020, que destinou R$ 10 bilhões para estados e
municípios.
No que diz respeito à testagem da população, o Ministro interino afirmou que o Ministério irá
apresentar orientações sobre testagem em massa nos próximos dias. Questionado sobre
protocolos estaduais e municipais de retomada das atividades econômicas, Eduardo Pazuello
informou que a pasta apresentou orientações gerais para a retomada da economia, mas
destacou que decisão final sobre a reabertura é de responsabilidade do gestor local. O Ministro
interino ressaltou que, nos serviços em funcionamento, devem ser observados os requisitos
sanitários. Parlamentares também questionaram acerca da falta de anestésicos para pacientes
entubados. No que pertine a este tópico, ele respondeu que a pasta está trabalhando em
priorizar e reforças as compras diretas das empresas nacionais, e está fechando acordo com as
empresas para não deixar acabarem os estoques.
O Banco Central anunciou novas medidas anunciadas hoje para estimular a concessão de
crédito. Foram anunciadas linhas de empréstimos direcionadas às micro, pequenas e médias
empresas. A medida tem potencial de crédito de R$ 127 bilhões, segundo a autoridade
monetária, e é complementar aos programas já implantados pelo governo. O prazo para as
operações vai até 31 de dezembro.
Também hoje, a Secretaria Especial da Receita Federal anunciou arrecadação federal de
impostos registrou uma queda real de 32,92% em maio na comparação com o mesmo mês do
ano passado. De acordo com a Receita Federal, o resultado da arrecadação de maio reflete a
atividade econômica e as medidas adotadas pelo governo para minimizar efeitos do coronavírus
na economia.
Além disso, a Justiça Federal publicou uma decisão liminar que obriga o Presidente Jair
Bolsonaro a usar máscaras de proteção em espaços públicos do Distrito Federal. A
determinação, que se estende a todos os servidores públicos do Governo federal, atende a uma
ação civil pública movida por um advogado de Brasília.
Com intuito de frear o avanço da pandemia, alguns estados e municípios retomam medidas
restritivas. Esta é a situação verificada na capital gaúcha e no estado do Piauí. Em Porto Alegre,
o Prefeito Nelson Marchesan Jr. (PSDB) restringiu o funcionamento do comércio, conforme

determinação estabelecida pelo sistema de isolamento controlado adotado pelo Estado. O Piauí
prorrogou até 06 de julho as medidas de isolamento social.
Relativamente às ações adotadas por países estrangeiros de combate à pandemia, importa
assinalar que alguns países que haviam iniciado o processo de reabertura, após a identificação
de novos casos, voltaram atrás em algumas medidas. Após identificar um foco com mais de
1.500 infectados em um frigorífico do norte da Alemanha, as autoridades locais determinaram
a retomada das medidas restritivas na região. Não é uma volta ao confinamento, mas implica o
fechamento de lugares públicos e a limitação do contato entre pessoas.
Nos Estados Unidos, o Presidente Donald Trump, anunciou a suspensão da emissão de vistos
para trabalhadores estrangeiros. Trump afirma que o objetivo da medida é proteger
trabalhadores norte-americanos por causa dos efeitos da pandemia na economia do país.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 1.145.906 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 52.645 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 4,6%.
EQUIPE Foi nomeado o novo Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde,
Raphael Câmara Medeiros Parente. Ele é doutor em Ginecologia, mestre em Saúde Pública e
possui MBA em Gestão de Saúde. Desde 2019, é Conselheiro do Conselho Federal de Medicina.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
COMITÊ DE CRISE Foi publicado Decreto (link) que altera o Decreto que instituiu o comitê de
crise da COVID-19, para determinar que o grupo, além de ser um órgão de assessoramento ao
Presidente sobre questões relacionadas à pandemia, seja responsável também por deliberação
sobre as prioridades, as diretrizes e os aspectos estratégicos relativos aos impactos da COVID19.
SOLIDARIEDADE Foi publicada Portaria (link) designando membros para compor o Conselho de
Solidariedade para Combate à COVID-19 e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO MISTA A Comissão Mista que acompanha a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à COVID-19 realizou audiência pública com
o Ministro interino da Saúde, General Eduardo Pazuello. Na ocasião, ele apresentou as principais
ações que têm sido promovidas pelo Ministério no combate à pandemia.
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa que acompanha as ações de combate ao novo
coronavírus realizou reunião sobre a retomada das atividades de saúde. Na ocasião,
especialistas defenderam a realização de uma campanha para que pacientes voltem a seus
tratamentos ao menos nas localidades que já ultrapassaram o pico da pandemia.

