BOLETIM CORONAVÍRUS • 03/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Brasil atingiu hoje a marca de 584.016 casos confirmados de Covid-19 e um número recorde
de óbitos registrados em 24h (1.349). Pela manhã, o Presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar
as medidas de isolamento social adotadas para evitar o avanço da doença. Ao conversar com
apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, afirmou ainda que não pode “resolver tudo
sozinho” e que o país só não está em crise graças à ajuda emergencial de 600 reais dada pelo
Governo a informais.
Nas últimas semanas, várias cidades iniciaram processo de flexibilização das medidas restritivas,
não obstante a Organização Mundial da Saúde (OMS) insistir que a que a curva de contaminação
do novo vírus segue em crescimento acentuado e que ainda é cedo para descontinuar as
medidas de isolamento social na região.
Todavia, algumas cidades que flexibilizaram as medidas de isolamento estão verificando
elevação no número de casos de Covid-19. Este é o caso de Feira de Santana (BA) e Governador
Valadares (MG). Em São Paulo, cidades das regiões de Bauru e de Barretos, que autorizaram a
retomada parcial do comércio e de restaurantes, em meio ao processo de reabertura
coordenado pelo governo do Estado, poderão ter de voltar a fechar estabelecimentos para
evitar a aceleração do coronavírus. O receio é que a flexibilização, enquanto a curva de contágio
não for estabilizada, possa gerar grande pressão nos sistemas de saúde.
Importa assinalar que foi sancionada hoje lei que extingue o fundo de reservas monetárias
formado pelas receitas líquidas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O texto é
originário da conversão em lei da Medida Provisória (MPV) 909/2019, que previa, inicialmente,
a destinação dos valores (quase R$ 9 bilhões) para o pagamento da dívida pública. Essa previsão
foi alterada no decorrer da tramitação da proposta no Congresso, que decidiu destinar os
recursos para o combate ao coronavírus. O trecho, entretanto, foi vetado. O Presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), afirmou hoje que o veto gerou “surpresa” entre
deputados. Vários Líderes manifestaram-se favoráveis à derrubada do veto.
Notícia que merece ser destacada foi o anúncio da adesão do Brasil ao projeto Acelerador de
Vacina (ACT Accelerator), iniciativa internacional para a produção de vacina, medicamentos e
diagnósticos contra o novo coronavírus. O projeto conta com a adesão de outros 44 países,
empresas e entidades internacionais, incluindo a OMS.
No que diz respeito aos efeitos econômicos da pandemia, hoje, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF).
Sob o impacto das medidas de isolamento social, a queda na produção industrial foi de 18,8%
em abril em comparação com o mês anterior. Ante abril de 2019, a produção industrial brasileira
diminuiu 27,2%.
Por fim, acerca do avanço da pandemia no exterior, importa salientar que a epidemia do novo
coronavírus tem tido forte impacto no Peru, décimo país mais afetado no mundo, que chegou
perto, hoje, das 5 mil mortes e 180 mil casos de Covid-19. A cidade de Quito, capital do Equador,
começou hoje, oficialmente, o processo de flexibilização das restrições impostas pela pandemia
do novo coronavírus. A região ficou 77 dias em isolamento, mas ainda assim contabiliza 305
mortes e 3.842 pessoas infectadas.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
RESERVAS MONETÁRIAS Foi publicada a Lei 14.007/2020 (link), que que extingue o fundo de
reservas monetárias formado pelas receitas líquidas do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF). A lei tem origem na aprovação do projeto de lei de conversão da Medida Provisória (MPV)
909/2019. Foi vetado trecho que repassaria integralmente os valores do fundo aos Estados,
Distrito Federal e municípios para ações de prevenção à propagação do novo coronavírus.

GRUPO DE TRABALHO Foi instituído o Grupo de Trabalho para a Consolidação das Estratégias
de Governança e Gestão de Riscos do Governo Federal (link) em resposta aos impactos
relacionados ao coronavírus, no âmbito do Comitê de Crise da covid-19. O Grupo de Trabalho
terá duração de 180 dias, podendo ser prorrogado, e será coordenado pela Casa Civil.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 584.016 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 32.548 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 5,6%.
NOMEAÇÃO O general Eduardo Pazuello nomeado hoje como Ministro interino da Saúde. Ele
era Secretário-Executivo da pasta e vinha comandando interinamente o Ministério desde o dia
15 de maio, quando Nelson Teich pediu demissão.
VACINA A Anvisa publicou (link) autorização para realização de um estudo clínico no Brasil para
testar uma potencial vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, para
prevenir a Covid-19.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSUMOS HOSPITALARES A alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, destinou
(link) ao Ministério da Saúde 560 quilos de luvas multiuso e 135 quilos de máscaras de proteção
para combate ao novo coronavírus. As mercadorias foram apreendidas no Porto Seco durante
fiscalizações de rotina.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO Foram publicadas medidas (link) a serem adotadas, no âmbito dos
serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dos serviços de
transporte ferroviário de passageiros, para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do Covid-19.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA Hoje, a Comissão Externa que acompanha as ações de combate ao
coronavírus promoveu reunião para debater o tabelamento de preços e requisição de estoques
de medicamentos sedativos e outros para o tratamento da Covid-19. A reunião foi motivada por
informações de que hospitais públicos e privados estariam desabastecidos durante a pandemia.

