BOLETIM CORONAVÍRUS • 30/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, o Brasil se aproxima da
marca de 60 mil óbitos decorrentes da COVID-19. Em 24h, o País registrou 1.280 mortes
pela doença em 24h e o total atinge 59.594, com 1.402.041 casos confirmados.
Hoje, a Comissão Externa em funcionamento na Câmara dos Deputados para debater
ações contra o coronavírus realizou nova reunião para discutir a falta de medicamentos
sedativos. Durante a reunião, foram ouvidos representantes ouvidos representantes da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass); do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems); e representantes de entidades da indústria farmacêutica. Na ocasião,
representantes do Ministério da Saúde destacaram que a pasta está atuando em três
frentes para evitar o desabastecimento de medicamentos: requisição emergencial
para distribuir aos hospitais com estoques zerados; elaboração de ata de registro de
preços para compra e distribuição a estados e capitais; e processo de licitação externa,
com o auxílio da OPAS.
Ainda no Congresso Nacional, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de
videoconferência com parlamentares membros da Comissão Mista que acompanha a
situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à
emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao
coronavírus. Na ocasião, o Ministro confirmou a prorrogação do pagamento do auxílio
emergencial e afirmou que além da prorrogação do auxílio, o Governo lançará novos
programas de caráter permanente. Guedes elencou como iniciativas futuras do
Governo o Renda Brasil, a unificação de benefícios sociais, e o Verde Amarelo, de
estímulo ao emprego. Como ações para a retomada do crescimento, ele defendeu
novos marcos regulatórios para cabotagem, setor elétrico e petróleo.
No que diz respeito à prorrogação do auxílio-emergencial, o Presidente Jair Bolsonaro
assinou hoje Decreto que estende por mais dois meses o auxílio de R$ 600. Segundo ele,
serão duas prestações da ajuda a trabalhadores afetados pela pandemia. O
presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, declarou, entretanto, que
o Governo ainda não definiu o cronograma de pagamento das duas parcelas
adicionais do auxílio.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou dados que revelam a
eliminação de 7,8 milhões de postos de trabalho no trimestre encerrado em maio. Os
dados explicitam que, pela primeira vez, menos da metade da população em idade
de trabalhar está ocupada. Assim, a taxa oficial de desemprego no Brasil subiu para
12,9% quando apurados índices entre fevereiro e maio.
Nos Estados, o Governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), anunciou hoje novas medidas
restritivas para conter o avanço da COVID-19 em municípios paranaenses. O
governador evitou falar em lockdown, mas a quarentena, que passa a valer a partir de
amanhã (01/07), define parâmetros mais rígidos de controle da circulação de pessoas
e de funcionamento de atividades econômicas em região que compreende 134
cidades.
Em Goiás, o Governador Ronaldo Caiado (DEM) publicou Decreto determinando o
fechamento de atividades não essenciais pelos próximos 14 dias, a serem intercalados
com igual período de funcionamento. As regras entram em vigor a partir de hoje. Não
obstante o Decreto, as prefeituras têm liberdade para determinar como proceder em
cada município. Algumas cidades já afirmaram que vão manter a flexibilização e

permitir o funcionamento de algumas áreas, principalmente, o comércio. Uma exceção
é a capital Goiânia, que deve acatar as orientações estaduais.
Já no Amazonas, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e
apreensão no âmbito de operação que investiga suspeitas de fraudes em licitação e
desvio de recursos públicos na aquisição de equipamentos hospitalares pelo governo
estadual. Entre os presos está a Secretária de Saúde do Amazonas, Simone Araújo de
Oliveira Papaiz. O Governador, Wilson Lima, foi alvo de mandados de busca e
apreensão e bloqueio de bens. A prisão do Governador chegou a ser solicitada pela
Polícia Federal, medida negada pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
No exterior, autoridades australianas anunciaram que imporão quarentena obrigatória
de quatro semanas aos moradores de 10 áreas da cidade de Melbourne, após aumento
exponencial dos casos da COVID-19. Além disso, a Índia anunciou autorização para
início de testes em humanos de potencial vacina contra o novo coronavírus. A vacina
será desenvolvida companhia Bharat Biotech em conjunto com o Instituto Nacional de
Virologia do Conselho Indiano de Pesquisa Médica.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 1.402.041 casos confirmados de
COVID-19 no Brasil. Há 59.594 óbitos registrados, o que representa uma taxa de
letalidade de 4,3%.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
IDOSOS Foi sancionada, com vetos, a Lei (link) que dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no
exercício de 2020, em razão do enfrentamento ao novo coronavírus.
CULTURA Foi sancionada a Lei (link) que dispõe sobre ações emergenciais destinadas
ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública.
MPV 986/2020 Também foi publicada Medida Provisória (link) estabelecendo a forma
de repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos Poderes Executivos locais
em ações emergenciais de apoio ao setor cultural.
EXPORTAÇÕES Foi publicado Decreto (link) regulamentando a Lei 13.993/2020, que
dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de
higiene essenciais ao combate à epidemia da COVID-19 no País.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
APEX Ontem (29), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) publicou a quarta edição do “Relatório Mercados Globais e Coronavírus”
(link).

MINISTÉRIO DA CIDADANIA
REPASSE O MCid publicou Portaria (link) prorrogando o prazo de adesão dos estados,
municípios e Distrito Federal ao repasse emergencial de recursos federais e dispondo
acerca do requerimento do órgão gestor para a segunda parcela da estruturação da
rede referente ao Equipamento de Proteção Individual (EPI).

MINISTÉRIO DA DEFESA
MILITARES O Ministério publicou Portaria (link) alterando a Portaria que estabeleceu
medidas de proteção no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças
Singulares para enfrentamento da pandemia. O ato suspende, até 30/09, o bloqueio
dos créditos relativos a proventos de inatividade e pensões por falta de realização da
comprovação de vida pelos militares e pensionista

PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO MISTA A Comissão Mista, que acompanha a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à pandemia, promoveu
audiência pública com a presença do Ministro da Economia, Paulo Guedes.
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no
Brasil realizou nova reunião para discutir a falta de medicamentos sedativos. É a terceira
reunião sobre o tema realizada este mês.

