BOLETIM CORONAVÍRUS • 24/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Os números da COVID-19, no Brasil, seguem em trajetória ascendente. De acordo com o
Ministério da Saúde, o País registrou nas últimas 24 horas 42.725 novos casos. No total, são
1.188.631 infectados em todo o país. De ontem para hoje também foram notificadas 1.185
mortes, totalizando 53.830 óbitos notificados em decorrência da doença.
Durante entrevista coletiva técnica com representantes do Ministério, Elcio Franco, SecretárioExecutivo do Ministério da Saúde, declarou a distribuição 4,3 milhões de unidades de cloroquina
para todos os Estados. De acordo com o Secretário, "há evidências de que elas têm sido eficazes
no tratamento precoce da COVID". No entanto, ele não mencionou quais estudos teriam
provado tal eficácia.
Arnaldo Correia, Secretário de Vigilância em Saúde, informou que o Brasil voltou a registrar uma
curva ascendente no número de casos do novo coronavírus, após se aproximar de uma
estabilização de novos registros.
O gráfico exibido pelo Ministério durante a entrevista coletiva revela que depois de começar
pelas capitais dos Estados, a contaminação avança pelo interior do país. O gráfico mostrou que
tanto os novos casos, quanto os óbitos notificados em decorrência da doença, estão crescendo
no interior e reduzindo nas capitais.
Ainda no decorrer da entrevista, o Ministério da Saúde anunciou um novo programa de
testagem que pretende atingir, 46,5 milhões de brasileiros, ou 22% da população. O
‘Diagnosticar para cuidar’ inclui 22 milhões de testes sorológicos e 24,5 milhões do tipo
molecular, que deve ser feito até o oitavo dia do início do sintoma, com coleta de amostras do
nariz.
Hoje, o Governo de São Paulo divulgou o plano de retomada da educação pública e privada para
o período pós-pandemia. O plano determina que as instituições poderão ser abertas a partir do
momento em que todas as cidades de São Paulo completarem 28 dias na fase 3, a chamada fase
amarela, do plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas. Desta forma, a ideia é
que a retomada ocorra de forma uniforme em todas as cidades paulistas. Importa salientar que
até o momento, nenhum município alcançou esta etapa de flexibilização. Contudo, o Governo
idealiza como previsão para a reabertura das escolas o dia 8 de setembro
Enquanto as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro avançam no anúncio dos planos de
flexibilização das medidas de isolamento social, as três capitais da Região Sul do País e cidades
do interior paulista e de alguns estados nordestinos e do Centro-Oeste iniciaram movimento
inverso e determinaram, novamente, medidas mais restritivas.
Em Florianópolis, uma das primeiras capitais a flexibilizar as medidas de isolamento, com as
novas regras, shoppings e galerias comerciais, academias e quadras esportivas deverão ficar
fechados por pelo menos 14 dias. Nas praias, estão permitidos somente esportes aquáticos e
pesca. Os restaurantes só poderão abrir das 11h às 15h, durante a semana. Nos fins de semana
e período noturno, ficam autorizados apenas entrega e retirada no balcão.
Ontem (23), o Governo de Pernambuco determinou que apenas as atividades essenciais estarão
autorizadas a funcionar em Caruaru e Bezerros. Já em Mato Grosso, a Justiça Estadual
determinou quarentena obrigatória por 15 dias na capital Cuiabá e em Várzea Grande, município
da região metropolitana da capital mato-grossense.

No que diz respeito às ações dos Poderes Legislativo e Judiciário para enfrentamento dos efeitos
da pandemia, ontem (23), o Senado Federal aprovou proposta de emenda à Constituição (PEC)
que prevê o adiamento das eleições municipais de 2020 em virtude da situação de emergência
sanitária. De acordo com o texto aprovado, o primeiro e segundo turno das eleições,
inicialmente previstos para ocorrer em outubro, ocorreriam em 15 e 29 de novembro,
respectivamente. O texto seguiu para avaliação da Câmara dos Deputados.
No exterior, os Estados Unidos registraram ontem o maior número de novos casos diários do
novo coronavírus desde o final de abril. Foram 35.588 novos casos. Com o aumento do número
de novos casos de COVID-19, os estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut irão exigir que
visitantes de regiões com altas taxas de infecção sejam postos em quarentena ao entrarem em
seus territórios.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 1.188.631 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 53.830 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 4,5%.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PPI O Ministério publicou Resolução (link) estabelecendo regras para realização de audiências
públicas de projetos e empreendimentos que integram o Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI).
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CONTA-COVID Ontem (23), em edição extra do DOU, o MME publicou Resolução Normativa
(link) que dispõe sobre a CONTA-COVID, as operações financeiras, a utilização do encargo
tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para estes fins e os procedimentos
correspondentes.
AUDIÊNCIAS A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis publicou Resolução
(link) determinando que as audiência públicas que estavam suspensas desde de março deste
ano passam a ser realizadas por meio de videoconferência.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou duas reuniões hoje. Pela manhã, ocorreu audiência com o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, para discutir pesquisa, inovação e desenvolvimento. No
período da tarde, foi realizada reunião sobre a falta de medicamentos sedativos.

