BOLETIM CORONAVÍRUS • 04/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Com os números divulgados, o Brasil ultrapassou a Itália e tornou-se o terceiro país no mundo
com mais óbitos em decorrência da Covid-19. Apenas ontem (03), foram registrados 28.633
novos casos. No Brasil, o novo coronavírus já está presente em 72% das cidades e causou mortes
em 30% delas. Das 20 cidades com maior mortalidade, 12 estão no Amazonas e só três fora da
Região Norte.
Hoje, durante entrevista coletiva da área técnica do Ministério da Saúde, o Secretário substituto
de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, presentou a situação epidemiológica da covid-19 no
País. Ele destacou alguns Estados e regiões do Brasil em que existe uma tendência à estabilização
quanto ao número de óbitos. É o caso do Espírito Santo e Pernambuco. Contudo, de acordo com
o Secretário, afigura-se imperioso acompanhar a curva de contaminação nas próximas semanas.
Macário afirmou que o Ministério da Saúde, no momento, tem uma preocupação maior com a
região Sul do País, onde se inicia período de sazonalidade de circulação de outros vírus
respiratórios.
O Secretário declarou, ainda, que foram distribuídos 3.129.808 testes de RT-PCR para os
laboratórios centrais de todo o País. Ao todo, 752.448 exames foram solicitados pelos Estados
para serem realizados nesses laboratórios públicos. Do total de exames solicitados, 556.094 já
foram analisados
O representante do Ministério da Saúde reconheceu que o Brasil enfrenta aumento de casos e
mortes por Covid-19 a cada semana devido à dinâmica de transmissão do vírus. Entretanto,
ainda assim, sobre as medidas de flexibilização adotadas por alguns Estados, o Secretário
reafirmou a necessidade de atentar para as particularidades de cada localidade e que as medidas
devem ser proporcionais ao risco.
Ao final da coletiva, questionado sobre perspectiva para averiguação do pico de contaminação
no Brasil, Eduardo Macário afirmou que vários modelos estimam a transmissão da doença pelo
País e que não é possível prever quando será o pico, no Brasil ou em cada região ou Estado.
Hoje, o encarregado de negócios da embaixada do Brasil em Washington, Nestor Forster,
participou de reunião virtual com o Embaixador americano no Brasil, Todd Chapman. O encontro
foi promovido pela Apex-Brasil em conjunto com o Atlantic Council. Forster afirmou que a
entrada na OCDE é prioridade para o País e que ele enxerga sinergia entre o que o País quer
fazer em termos de reformas econômicas e os parâmetros exigidos pela organização. O indicado
para assumir a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos Forster destacou que o Brasil tem total
apoio dos Estados Unidos para o ingresso no grupo. Todd Chapman citou a intenção das
embaixadas em trabalhar unidas para dobrar a quantidade de comércio entre os dois países nos
próximos cinco anos, tornando ambos mais atraentes para o investimento exterior.
No ambiente político, o destaque do dia foi o comparecimento de Ministro da Educação,
Abraham Weintraub, à sede da Polícia Federal para entrega de documento escrito contendo seu
depoimento. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a acusação de racismo. O
inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Celso de Mello.
Além de Weintraub, a Deputada Carla Zambelli (PSL/SP) também compareceu à PF para
depoimento em outro caso, mas preferiu não responder a perguntas dos investigadores que
apuram a utilização de notícias falsas e ataques contra autoridades do STF, no chamado
inquérito das fake news.
No exterior, as autoridades de saúde chilenas prorrogaram pela quarta semana a quarentena
em vigor na capital, Santiago. A capital perto de atingir o limite máximo de ocupação de leitos
de UTI. Atualmente, 97% dos leitos estão ocupados. O Chile adotou inicialmente uma estratégia
de quarentenas rotativas contra a pandemia, e em meados de abril, o presidente Sebastián

Piñera chegou a anunciar a retomada das atividades econômicas. Porém, desde o início de maio,
o país passou a ter aumentos diários no número de casos da doença
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
RECURSOS PARA PESQUISA Foi publicada a Lei 14.009/2020 (link), que abre crédito suplementar
ao Orçamento da União de R$ 343,6 bilhões, para quitar despesas correntes por meio de
endividamento em títulos públicos. O texto destina parte dos recursos a ações de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde em favor da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), de forma a ampliar a capacidade de oferecer testes diagnósticos, de produzir
medicamentos, bem como de estruturar e operacionalizar centrais analíticas para diagnóstico
da Covid-19.
RECURSOS PARA SAÚDE Foi publicada a Medida Provisória (MPV) 976/2020, que destina R$
4.489.224.000,00 em favor do Ministério da Saúde para ações de enfrentamento da covid-19.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento (22h), o Ministério da Saúde não divulgou os números atualizados.
NOMEAÇÃO O coronel Antônio Élcio Franco Filho foi nomeado hoje como Secretário-Executivo
do Ministério da Saúde. Ele já atuava como Secretário-Executivo adjunto da pasta. A nomeação
de Franco foi publicada no dia seguinte à oficialização do general Eduardo Pazuello como chefe
interino do Ministério.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA Hoje, a Comissão Externa que acompanha as ações de combate ao
coronavírus promoveu reunião para debater a atuação do Poder Judiciário na pandemia.
Durante a reunião, representantes de entidades associativas solicitou aos deputados membros
do colegiado que o Congresso Nacional discuta regras que garantam proteção jurídica mínima
para os trabalhadores de plataformas virtuais.
USO DE MÁSCARAS O Senado Federal aprovou, por unanimidade, projeto de lei que torna
obrigatório em todo o Brasil o uso de máscaras de proteção individual enquanto perdurar a
pandemia da covid-19. A matéria, originária da Câmara dos Deputados, sofreu alterações e
retornará à Casa para avaliação das mudanças.
PODER JUDICIÁRIO
ELEIÇÕES 2020 O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, por unanimidade, a possibilidade de os
partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos
candidatos que disputarão as eleições municipais de 2020. Para as eleições municipais, as
convenções partidárias deverão ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, conforme prevê
o calendário eleitoral.

