BOLETIM CORONAVÍRUS • 08/07
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Um dia após o Presidente Jair Bolsonaro anunciou que contraiu Covid-19, ele utilizou suas redes
sociais para, novamente, defender a utilização da hidroxicloroquina como meio de tratamento
contra o novo coronavírus. No que diz respeito às medidas de isolamento social, o Presidente
afirmou que "todas as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos sempre
visaram retardar o contágio enquanto os hospitais se preparavam para receber respiradores e
leitos UTI" e que seu Governo atendeu "com todos os recursos e meios necessários" para
preservar empregos e vidas.
Após o diagnóstico positivo do Presidente Bolsonaro, ao menos 10 ministros foram submetidos
a testes. Hoje, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, por meio de sua
assessoria, declarou que o teste rápido realizado por ele deu negativo, mas que ainda aguarda
o resultado do teste de PCR, que acusa a presença do vírus no organismo.
Hoje, o Ministério da Educação informou que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
referente a 2020 serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. As provas foram adiadas
devido à pandemia do novo coronavírus, após a pressão de estudantes e profissionais da
educação.
O Governador de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciou a volta dos jogos do Campeonato
Paulista de Futebol a partir de 22 de julho. Segundo ele, somente cidades que estiverem na fase
amarela – a terceira fase do plano de retomada da economia – poderão receber as partidas, que
não serão abertas ao público.
No Distrito Federal, a Justiça suspendeu decreto do Governador Ibaneis Rocha (MDB) que
autorizava o funcionamento de escolas, bares, restaurantes, salões de beleza, academias de
ginástica entre outras atividades. Consoante a decisão do Juiz Daniel Branco Carnacchioni, do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), o DF encontra-se no “ápice da crise sanitária e de
lotação máxima dos leitos de UTI, na rede pública e privada”.
Já no Rio de Janeiro, o Governador Wilson Witzel (PSC) publicou Decreto prorrogando as
medidas restritivas no Estado até o dia 21 de julho. A normativa estadual mantém a a
recomendação às prefeituras sobre a reabertura gradual de setores do comércio e da indústria.
Os municípios, no entanto, têm autonomia para definir suas regras.
No exterior, as autoridades australianas anunciaram que a cidade de Melbourne, enfrentará
lockdown a partir de hoje para tentar impedir o avanço do novo coronavírus. A quarentena está
prevista para durar pelo menos seis semanas. Na França, o novo primeiro-ministro, Jean Castex,
revelou que seu governo está trabalhando para preparar o país para uma nova onda do
coronavírus, porém excluindo a possibilidade de um confinamento geral como o que foi aplicado
por quase três meses, entre março e maio
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
POVOS INDÍGENAS O Presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei nº 14.021/2020 (link)
que prevê medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de
coronavírus. O Poder Executivo barrou 16 dispositivos da norma.
COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Lei
14.022/2020 (link), que dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar
contra a mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, idosos e
deficientes durante a pandemia.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 1.713.160 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 67.964 óbitos registrados. A taxa de letalidade é de 4,0%.

FARMACOPEIAS A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou a informação de
que as farmacopeias do mundo inteiro se uniram para combater a pandemia causada pelo novo
coronavírus (Sars-CoV-2). Isso foi possível por meio do chamado “alerta de farmacopeias”,
mecanismo que permite discussões rápidas entre farmacopeias para responder às necessidades
urgentes de saúde pública em nível global (link)
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSS Foi publicada a Portaria Conjunta 27/2020 (link), da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que adia
para 3 de agosto o retorno do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social. O
atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 31 de julho
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
PROJETO DE PESQUISAS O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Ministério
da Saúde (MS) anunciaram o resultado da chamada pública conjunta para pesquisas voltadas ao
combate da Covid-19, consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves. Em
parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI),
foram escolhidas 90 pesquisas nas áreas de tratamento, vacinas, diagnósticos, patogênese e
história natural da doença, carga da doença, atenção à saúde e prevenção e controle (link)
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PREVENÇÃO A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) publicou a Portaria
187/2020 (link), que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
coronavírus (COVID-19) e restabelece a fluência normal dos prazos processuais dos processos
administrativos junto à ANTAQ, retomando-se o fluxo normal dos prazos a partir da publicação
da Portaria.

