BOLETIM CORONAVÍRUS • 29/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Brasil inicia a semana com o registro de 692 novos óbitos em decorrência da Covid-19. De
acordo com dados do Ministério da Saúde, até o momento foram contabilizadas 57.622 mortes
e 1.344.143 casos.
Não obstante o País ainda enfrentar a ampliação no número de casos, em especial em
municípios do interior, o Brasil também conta com avanços na área de pesquisa sobre vacinas
contra a Covid-19. Este final de semana, o Governo Federal respondeu à Embaixada do Reino
Unido no Brasil e ao presidente do laboratório AstraZeneca aceitando a proposta de acordo de
cooperação no desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina para Covid-19. O acordo
prevê a compra de lotes da vacina e da transferência de tecnologia. Se demonstrada eficácia,
serão 100 milhões de doses à disposição da população brasileira. A vacina é desenvolvida pela
Universidade de Oxford. No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz).
O mercado de trabalho brasileiro encerrou o mês de maio com um saldo líquido de 331.901
vagas com carteira assinada fechadas, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia.
Ainda no que pertine aos números relacionados ao mercado de trabalho, hoje, o Secretário
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que o
Benefício Emergencial para Preservação de Renda e do Emprego (BEm), programa que permite
a suspensão de contrato e a redução de jornada e salário, será prorrogado. O programa foi
instituído pela Medida Provisória (MPV) 936/2020, aprovada pelo Congresso Nacional em
meados de junho. Os congressistas incluíram no texto aprovado a possibilidade de o Governo
Federal prorrogar o programa. A expectativa é que o Presidente Jair Bolsonaro sancione
rapidamente a MPV 936/2020. A partir da sanção poderá ser editado decreto presidencial que
autorizará a prorrogação.
Em entrevista coletiva concedida hoje, o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Elcio
Franco, informou sobre as ações de combate à pandemia no Brasil. De acordo com Frano, a
pasta decidiu adotar três ações para o fornecimento de medicamentos para entubação de
pessoas com covid-19: compra/importação de medicamentos, via Opas, para complementar o
setor farmacêutico para regularização; requisição administrativa para consumo de sete dias,
aproximadamente; abertura de processo de pregão via Sistema de Registro de Preços. O
Secretário ponderou que, no caso da requisição administrativa, o Governo avaliará
cuidadosamente o excedente da indústria farmacêutica e que não há riscos de
desabastecimento do mercado. Ademais, reforçou que as três ações propostas pelo Ministério
da Saúde resolverão a falta de medicamentos nos Estados e municípios.
O Governador de São Paulo, João Dória (PSDB) anunciou em entrevista coletiva que a partir do
dia 1 de julho, pessoas que não usarem máscaras de proteção em espaços públicos poderão ser
multadas em R$ 500. Se a infração for cometida dentro de estabelecimentos privados, onde o
dever de fiscalização é do proprietário, a multa poderá atingir o patamar de R$ 5000. No
Município de São Paulo, o Prefeito Bruno Covas (PSDB) confirmou o encerramento das
atividades do hospital de campanha do Pacaembu. Segundo ele, os equipamentos utilizados no
local provisório serão repassados para três hospitais municipais.
No Distrito Federal, o Governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou estado de calamidade pública.
O decreto permitirá ao DF a antecipação de benefícios sociais, liberação de seguros e a
prorrogação de pagamentos de empréstimos federais, dentre outras modalidades de apoio da
União.
Por fim, afigura-se válido assinalar que a União Europeia chegou a um acordo sobre a abertura
de fronteiras. Após mais de 100 com medidas restritivas para o ingresso de estrangeiros, o

acordo contempla uma lista de 15 países. A seleção inclui países como Canadá, Coreia do Sul e
Nova Zelândia. Mas não autorizou a entrada de cidadãos dos Estados Unidos e Brasil.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 1.344.143 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 57.622 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 4,3%.
VACINA No sábado (27), o Ministério anunciou que irá participar de acordo de cooperação no
desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina para COVID-19 que vem sendo
desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca.
PLANOS A ANS publicou Resolução Normativa (link) regulamentando a cobertura obrigatória e
a utilização de testes sorológicos para COVID-19, em cumprimento a determinação judicial.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GT Foi publicada Portaria (link) designando membros para comporem o Grupo de Trabalho para
a Coordenação de Ações Estratégicas de Tecnologia da Informação, em resposta aos impactos
relacionados à pandemia do coronavírus
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PENITENCIÁRIAS O Ministério publicou Portaria (link) suspendendo as visitas, os atendimentos
de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas
realizadas nas Penitenciárias Federais.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FIES 1 O MEC publicou Portaria (link) prorrogando para 30/09 o prazo para a realização dos
aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fies, em
virtude da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
FIES 2 O MEC também publicou Portaria (link) prorrogando para o dia 31/07 os prazos para
validação pelas Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e para
formalização do financiamento estudantil junto ao Fies.

