BOLETIM CORONAVÍRUS • 22/07
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Novamente, o Presidente Jair Bolsonaro testou positivo para COVID-19. Esta é a terceira semana
de contágio do Presidente, que foi diagnosticado em 07/07. De acordo com nota da Secretaria
Especial de Comunicação Social (Secom), Bolsonaro "segue em boa evolução de saúde, sendo
acompanhado pela equipe médica da Presidência ".
O Ministro interino da Saúde, General Eduardo Pazuello, está realizando visitas a estados da
região Sul para prestar apoio às ações contra o novo coronavírus. A região vem enfrentando
uma escalada de casos e mortes pela doença. Ontem, Pazuello esteve em Porto Alegre, e hoje,
está em Santa Catarina.
O estado de São Paulo bateu hoje novo recorde de casos em 24h, com 16.777 novas
confirmações. Segundo João Gabbardo, Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus
do estado, os números ainda não preocupam o governo, mas devem refletir em pequenas
alterações no Plano São Paulo de reabertura da economia, que serão anunciadas na sexta-feira
(24).
Além disso, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou
que um funcionário de seu gabinete e uma representante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
monitorem as reuniões entre Governo e indígenas sobre o combate à COVID-19. A decisão foi
tomada após a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) afirmar ao STF que a primeira
reunião com o governo foi "humilhante”. No início da semana, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) alertou que as comunidades indígenas estão particularmente vulneráveis à pandemia
devido a condições de vida precárias.
De acordo com balanço da Universidade John Hopkins (EUA), já são mais de 14,9 milhões de
casos confirmados em todo o mundo. O Diretor-Executivo da OMS, Michael Ryan, demonstrou
otimismo com os resultados preliminares das candidatas a vacinas para a COVID-19, mas
ressaltou que a vacinação só deverá começar a ocorrer em 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 2.227.514 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 82.771 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,7%.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PRAZOS A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou Resolução (link)
prorrogando prazos para cumprimento de obrigações contratuais e regulatórias, em razão da
emergência de saúde pública.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
CONTA COVID Ontem (21), em edição extra do DOU, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) publicou Despacho (link) aprovando o Contrato de Abertura de Linha de Crédito e
Outras Avenças (CAC) a ser celebrado entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) e instituições financeiras para o pagamento da Conta COVID.

