BOLETIM CORONAVÍRUS • 29/05
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Além da crise sanitária decorrente dos mais de 465 mil casos confirmados da COVID-19 até o
momento no Brasil, foram destaques ao longo da semana os reflexos da crise política e
econômica.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (29) que o Produto Interno
Bruto (PIB) do País caiu 1,5% no 1º trimestre de 2020, em relação ao trimestre anterior. Também
foi divulgado o resultado primário do Governo para o mês de abril. No período, houve déficit
primário de R$ 21,2 bilhões, o pior da série histórica do Tesouro Nacional. A retração já reflete
os primeiros impactos da pandemia na economia, e de acordo com o Secretário Especial de
Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, o déficit primário deve subir em 2020
para quase 10%.
Ontem (28), especialistas participaram de seminário na Câmara dos Deputados e destacaram
que o País possui uma fragilidade fiscal maior que outros países, situação agravada pela crise.
Houve consenso na necessidade de garantir o pagamento da dívida pública e retomar à agenda
de reformas.
No âmbito político, se intensificaram os conflitos entre o Governo e o Supremo Tribunal Federal
(STF). Hoje, o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, permaneceu em silêncio ao depor
para a Polícia Federal. Ele foi convocado para dar explicações sobre sua fala em reunião
ministerial do dia 22 de abril, quando clamou pela prisão dos Ministros do STF. O Ministro da
Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, chegou a ingressar com habeas corpus para evitar
o depoimento de Weintraub, mas não houve respostas da Corte.
Também foi divulgada nova pesquisa do Datafolha, que mostrou um aumento da rejeição ao
Presidente. De acordo com o levantamento, 50% dos brasileiros consideram a condução de
Bolsonaro na crise ruim ou péssima, 5 pontos a mais que os resultados obtidos na pesquisa
divulgada mês passado.
Na quarta-feira, o Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou o plano de reabertura
econômica do estado. Após questionamentos de diversos prefeitos, Doria anunciou hoje que a
Grande São Paulo será subdividida em cinco regiões para análise pelas autoridades de saúde. O
principal requisito para a retomada será a capacidade hospitalar de cada município.
No cenário internacional, o Presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da
Organização Mundial da Saúde (OMS). No mês passado, ele já havia suspendido a contribuição
do país à OMS. Nas últimas semanas, Trump vinha criticando a atuação da Organização no
combate à pandemia e fazendo acusações ao governo chinês. Em pronunciamento realizado
hoje, o Presidente estadunidense voltou a acusar a China pela pandemia, e afirmou que o país
tem controle da OMS.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 465.166 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 27.878 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6%.
EXAMES A ANS publicou Resolução Normativa (link) que inclui seis exames que auxiliam no
diagnóstico e tratamento do novo coronavírus na lista de coberturas obrigatórias dos planos de
saúde.

HOSPITAIS DE CAMPANHA A Anvisa publicou Nota Técnica (link) com orientações
complementares referentes aos hospitais de campanha e estruturas alternativas de assistência
à saúde durante a pandemia.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
IMPORTAÇÃO O Presidente Jair Bolsonaro sancionou, com veto, a Lei 14.006/2020 (link), que
trata da autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de insumos da
saúde sem registro na Anvisa para auxiliar no combate à pandemia. O Presidente vetou (link) o
trecho da lei que dava 72 horas para a Agência autorizar a importação dos produtos liberados
no exterior.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PROCESSOS A Secretaria Especial da Receita Federal publicou Instrução Normativa (link)
suspendendo até 30/06 a necessidade de cópia simples de documento apresentada para
obtenção de serviços, acompanhada do documento original a fim de possibilitar sua
autenticação pelo servidor público ao qual for apresentada.
PRAZOS A Receita também publicou Portaria (link) determinando, entre outras medidas,
suspensão de prazos e procedimentos no âmbito do processo administrativo até 30/06.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO MISTA Ontem (28), o Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues, participou de audiência na Comissão Mista Especial Covid-19 do Congresso
Nacional. Na ocasião, destacou que é preciso desenvolver ações que de um lado deem suporte
aos mais vulneráveis e de outro mantenham empregos e protejam a economia.

