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O “Relatório Covid-19” produzido diariamente pela empresa MOVISAFE analisa
a situação da pandemia conhecida como Covid-19 e seus impactos no Brasil nas
áreas de saúde, economia e segurança publica.
Esta nota é um resumo para os associados da CCI França Brasil.



DEBRIEF FATOS RELEVANTES

O Brasil ultrapassa a marca de 600.000 casos confirmados, 
com mais de 34.000 óbitos. 

O Brasil alcançou o 2º lugar no mundo em número de infectados confirmados e 
ultrapassou a Itália em termos de número de mortes. O Brasil esta agora no 3°

lugar a nível mundial pela quantidade de óbitos Covid-19

Os Estados mais atingidos pelo Covid-19:
São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, 

Amazonas e Pernambuco
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A Caixa Econômica Federal (CEF) libera 
transferências e saques em dinheiro da segunda 

parcela do Auxílio Emergencial depositada em 
poupanças sociais digitais do banco para os 2,7 milhões 

de beneficiários nascidos em maio.

O coronavírus começa a migrar para as 
regiões Sul e Centro Oeste. 

75% dos municípios do país já registraram pelo 
menos um caso de Covid-19

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que cerca 
de 6 milhões de pessoas podem estar recebendo sem 
ter direito o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo 

governo em razão da crise do coronavírus.

A Prefeitura de São Paulo assina termo de compromisso 
com escritórios e concessionárias, que poderão reabrir a 

partir de sexta-feira, dia 05 de junho de 2020. 

O Presidente Bolsonaro nomeou como o novo 
secretário executivo do Ministério da Saúde ,o 

coronel Antônio Elcio Franco Filho. 

Na Amazônia, o Covid-19 encontra-se em 80 etnias, 
infectando mais de 1.800 índios, ocasionando 180 

mortos. 

Os dados de segurança pública de abril mostram uma diminuição: 
Roubo de veículos - redução de 50% 
Roubo de carga - redução de 40% 
Assalto à rua. - queda de 30%

Atualmente, há uma escassez de profissionais de saúde 
treinados para atendimento de terapia intensiva. A leitos de 

UTI, porem faltam funcionários treinados



Semana de 
1 ao 5 de junho 

de 2020

01 de 
junho

Fonte : Portals G1, R7, UOL dentre outros.

O estado de São Paulo começa a 
flexibilizar o comércio, mesmo com alto 
índice de pessoas contaminadas pela 

Covid-19.

02 de
junho 

Casos de feminicídio  em 
São Paulo aumentam 

expressivamente durante o 
período da pandemia do 

novo coronavírus. 

Segundo o  diretor de emergências da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
Michael Ryan, o Brasil é  um dos países 
com o maior aumento do número de 

casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.

03 de 
junho

O Brasil registrou o maior número de 
mortes por Covid-19 em 24 horas, 
chegando a 1.262 óbitos, segundo 

dados divulgados pelo Ministério da 
Saúde. 

04 de 
junho

A Caixa Econômica Federal (CEF) libera 
transferências e saques em dinheiro da 
segunda parcela do Auxílio Emergencial 

depositada em poupanças sociais digitais do 
banco para os 2,7 milhões de beneficiários 

nascidos em maio.

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta 
quinta-feira (4) o coronel Antônio Elcio Franco 
Filho como secretário executivo do Ministério 

da Saúde. Ele entra no lugar de Eduardo 
Pazuello, que assumiu interinamente o comando 

do ministério ex-ministro Nelson Teich

05 de 
junho

CRONOLOGIA FATOS RELEVANTES
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Com 1.473 óbitos, Brasil 
registrou o maior número de 

mortes por Covid-19 em 24 horas 
por 3 dias consecutivos.

Brasil já passou Italia em 
quantidade total de óbitos e esta no 

3° lugar a nível mundial 

Varios grupos pro Bolsonaro ou 
pro democracia convocam por as 

redes sociais para manifestar 
neste domingo em São Paulo (Av. 

Paulista) e no Rio de Janeiro 
(Copacabana)

A produção industrial caiu 
18,8% em abril em relação a 
março, a maior queda desde 

2002. Na indústria automotiva, 
a produção caiu 88,5%.



SITUAÇÃO SANITARIA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA

30.925
Novos casos em 24h

614.941
Casos confirmados 

1.473
óbitos em 24h.

34.021
Óbitos confirmados 

Covid-19
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Casos confirmados Óbitos confirmados

O Brasil está em 2º lugar no ranking mundial de casos confirmados por Covid-19,

E já passou do 4º ao 3°lugar na quantidade de óbitos

. (Fonte: Johns Hopkins University)

Novo recorde...
de óbitos em 24h

3° recorde consecutivo
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SUDESTE
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NORTE

SUL
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RANKING DAS REGIÕES BRASILEIRAS 
MAIOR REGISTROS DE CASOS
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Estados mais atingidos
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Norte 
Total: 121.461

(casos)
Nordeste

Total: 204.535
(casos)

Centro-Oeste
Total:21.240

(casos)

Sudeste
Total: 210.854

(casos)
Sul

Total: 25.926
(casos)

RIO DE JANEIRO

Total de Casos 60.932

Total de Óbitos 6.327

SÃO PAULO

Total de Casos 129.200

Total de Óbitos 8.561

CEARÁ 

Total de Casos 56.056

Total de Óbitos 3.605

PERNAMBUCO 

Total de Casos 36.463

Total de Óbitos 3.012

AMAZONAS

Total de Casos 44.347

Total de Óbitos 2.138

SITUAÇÃO SÁNITARIA



BRASIL
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01-juin 02-juin 03-juin 04-juin
Total cas confirmés 6 294 222 6 405 532 6 530 067 6 656 827

Nouveaux cas en 24h 104 662 111 310 124 535 126 760
Total Décès confirmés 376 177 380 773 386 392 391 588

Nouveaux décès en 24h 3 708 4 596 5 619 5 196

Total cas confirmés 526 447 555 383 584 016 614 941
Nouveaux cas en 24h 11 598 28 936 28 633 30 925 24,4% des nouveaux cas au Monde sont au Brésil (dernières 24h)

Total Décès confirmés 29 937 31 199 32 548 34 021
Nouveaux décès en 24h 623 1 262 1 349 1 473 28,3% des décès au Monde sont au Brésil (dernières 24h)

Ranking Cas conf. 2°
Ranking Décès 4° 3°

Etats

Total cas confirmés 111 296 118 295 123 483 129 200
Nouveaux cas en 24h 1 598 6 999 5 188 5 717 18,5% des nouveaux cas au Brésil sont dans l'Etat de São Paulo (dernières 24h)

Total Décès confirmés 7 667 7 994 8 276 8 561
Nouveaux décès en 24h 52 327 282 285 19,3% des décès au Brésil sont dans l'Etat de   São Paulo  (dernières 24h)

Total cas confirmés 54 530 56 732 59 240 60 932
Nouveaux cas en 24h 1 142 2 202 2 508 1 692 5,5% des nouveaux cas au Brésil sont dans l'Etat de Rio de Janeiro (dernières 24h)

Total Décès confirmés 5 462 5 686 6 010 6 327
Nouveaux décès en 24h 118 224 324 317 21,5% des décès au Brésil sont dans l'Etat de Rio de Janeiro  (dernières 24h)

Villes

Total cas confirmés 30 014 31 204 32 951 33 695
Nouveaux cas en 24h 857 1 190 1 747 744

Total Décès confirmés 3 671 3 828 4 055 4 231
Nouveaux décès en 24h 93 157 227 176

Total cas confirmés 61 126 64 367 66 777 69 347
Nouveaux cas en 24h 1 071 3 241 2 410 2 570

Total Décès confirmés 4 304 4 443 4 564 4 675
Nouveaux décès en 24h 24 139 121 111

Rio de Janeiro 
(mortalité 12,5%)

São Paulo 
(mortalité 6,7%)

En augmentation sur les dernières 24h

Record en 24h depuis le début de la crise

SUIVI PANDEMIE COVID-19  -  BRÉSIL

Monde

Brésil

São Paulo 
(mortalité 6,6%)

Rio de Janeiro 
(mortalité 10,4%)

SITUAÇÃO SÁNITARIA



Sources: Estadão de SP, OMS, Portal G1 e demais portais com credibilidade de fonte.

REDE PUBLICA DE SAUDE

SUS ganha reforço na identificação precoce de casos de COVID-19

Investimento é de R$ 1,2 bilhão para criação de Centros Comunitários de Referência e Centros de 
Atendimento para o enfrentamento à pandemia do coronavírus

SITUAÇÃO SÁNITARIA
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Duas novas estratégias para o enfrentamento da COVID-19 vão reforçar a assistência à população no Sistema
Único de Saúde (SUS) durante a pandemia, sendo uma delas em comunidades ou favelas. O Ministério da Saúde
vai repassar recurso financeiro aos municípios que criarem Centros Comunitários de Referência e Centros de
Atendimento para identificarem e tratarem precocemente os casos leves da doença. A previsão de investimento é
de R$ 1,2 bilhão.

Esses estabelecimentos vão possibilitar que os demais serviços oferecidos nos postos de saúde da Atenção
Primária, como os cuidados com a saúde da criança, consultas de pré-natal, acompanhamento de pessoas com
doenças crônicas como diabetes e hipertensão, por exemplo, sejam mantidos e retornem à rotina habitual. A
criação dos novos modelos de atendimento foi feita por meio das portarias nº 1.444 e nº 1.445, de 29 de maio de
2020.

Os Centros de Atendimento para enfrentamento da COVID-19 estarão disponíveis a todos os municípios
brasileiros que solicitarem credenciamento. Eles atuarão como ponto de referência da Atenção Primária à Saúde
(APS) na busca de ampliação dos diagnósticos e atendimentos dos casos de síndrome gripal, proporcionando
maior resolutividade da assistência a pessoas com sintomas leves da COVID-19. (leia mais)

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47011-sus-ganha-reforco-na-identificacao-precoce-de-casos-de-covid-19


Estudo da USP indica que coronavírus é capaz de infectar células do músculo cardíaco

PESQUISA MEDICA
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Descoberta permitirá aprimorar modelos celulares usados para testar o potencial de fármacos no tratamento da COVID-19

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/estudo-da-usp-indica-que-coronavirus-e-capaz-de-infectar-celulas-do-musculo-cardiaco/

A pesquisa envolve cientistas do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) e do Instituto de Biociências (IB) da

universidade, que já vinham testando desde março diversos medicamentos em linhagens de células Vero –

originárias de rins de macaco – infectadas pelo SARS-CoV-2.

Segundo Lúcio Freitas Junior, coordenador da Plataforma de Triagem Fenotípica do ICB-USP, um dos fatores

que limitam as pesquisas que buscam analisar a interação do vírus com as células é a dificuldade de obter

modelos celulares humanos. Como o comportamento do vírus pode variar em diferentes tipos celulares e

organismos, o ideal é usar células humanas que sejam relevantes para o estudo de patógenos causadores de

doenças em humanos, como o SARS-CoV-2.

“O processo de obtenção e diferenciação das células humanas primárias é mais trabalhoso e custoso do que a
utilização de linhagens imortalizadas – normalmente derivadas de tumores, no caso de células humanas. O
SARS-CoV-2 parece infectar pouco as células de linhagens imortalizadas humanas em comparação com as
células Vero de macaco”, explica o pesquisador à Agência Fapesp. (leia mais)

SITUAÇÃO SÁNITARIA

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/estudo-da-usp-indica-que-coronavirus-e-capaz-de-infectar-celulas-do-musculo-cardiaco/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/estudo-da-usp-indica-que-coronavirus-e-capaz-de-infectar-celulas-do-musculo-cardiaco/


Por que cientistas tiveram que se retratar por estudo que negava efeito da cloroquina contra o coronavírus

PESQUISA MEDICA
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O periódico científico The Lancet anunciou na tarde desta quinta-feira (4/06) que um artigo publicado em 22 de 
maio refutando os benefícios da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento para a covid-19 foi retratado.

https://www.bbc.com/portuguese/geral-52930383

Após críticas de outros pesquisadores ao artigo do Lancet, que originalmente usou
dados de 96 mil pacientes em 671 hospitais de seis continentes, três de seus autores
afirmaram que solicitaram uma auditoria independente do trabalho da empresa
Surgisphere Corporation e de seu fundador e coautor da publicação, Sapan Desai.
Os dados coletados pela empresa em seu sistema foram base para o artigo.

"Nossos revisores independentes nos informaram que a Surgisphere não transferiria o
conjunto de dados completo (...) já que isto violaria contratos com clientes e
compromissos com a confidencialidade. Assim, nossos revisores não foram capazes
de conduzir uma revisão por pares independente e privada e, portanto, notificaram-nos
de sua retirada do processo", escreveram os autores na nota de retratação.

"Com esse desenrolar dos fatos, não podemos mais garantir a veracidade das fontes
de dados primárias. Devido a esse acontecimento infeliz, os autores solicitam a
retirada do artigo."

SITUAÇÃO SÁNITARIA

https://www.bbc.com/portuguese/geral-52930383


ESTADO DE SÃO PAULO
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Municípios atingidos Índice de Isolamento

Estado 47%

Capital 49%

129.200
Casos 

Confirmados

8.561
Óbitos no 

Estado 

6,6%
Taxa de 

letalidade

RANKING DOS MUNICÍPIOS MAIS ATINGIDOS

SÃO PAULO

SANTOS

GUARULHOS

OSASCO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SANTO ANDRÉ

CAMPINAS

DIADEMA

TAXA DE LEITOS HOSPITALARES DE UTI

Ocupação no Estado de São Paulo

82,4 %

Ocupação na Região Metropolitana

71,4 %

SITUAÇÃO SÁNITARIA
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Fazenda intensifica ações de combate a fraudes ligadas à pandemia de COVID-19
Objetivo é impedir atuação de empresas fraudulentas, bem como regular o mercado e 

garantir condições de competitividade

O setor de Monitoramento e Inteligência da Subcoordenadoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e

Planejamento intensificou, nas últimas semanas, as ações para combate a fraudes e irregularidades nos setores

ligados a itens essenciais ao combate da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. O

objetivo é impedir a atuação de empresas fraudulentas, bem como regular o mercado e garantir condições de

competitividade aos bons contribuintes.

A atividade diária de monitoramento da pasta já identificou e impediu o funcionamento de mais de 1,5 mil dessas

empresas em 2020. Apenas nos últimos 60 dias, foram identificadas e impedidas preventivamente de funcionar

mais de 200 companhias que comercializaram irregularmente álcool em gel e máscaras de proteção facial, tendo

45 delas iniciado suas atividades nesse período.

Com o crescimento dos casos confirmados da doença e a demanda por medicamentos e equipamentos,

oportunistas criam empresas irregulares para práticas lesivas ao Erário e aos consumidores. Muitas empresas

comercializam esses produtos sem ter origem ou por valores muito superiores aos de aquisição.

São Paulo é a porta de entrada para a importação de respiradores e concentra grande número de empresas

oferecendo estes produtos em âmbito nacional. No entanto, muitas empresas não dispõem de fato dos

equipamentos e irregularmente os oferecem ao mercado, impondo perdas a diversos compradores. (leia mais)

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/fazenda-intensifica-acoes-de-combate-a-fraudes-ligadas-a-pandemia-de-covid-19/

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/fazenda-intensifica-acoes-de-combate-a-fraudes-ligadas-a-pandemia-de-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/fazenda-intensifica-acoes-de-combate-a-fraudes-ligadas-a-pandemia-de-covid-19/
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73.213
Casos 

Confirmados

4.722
Óbitos no 
Município 

6,7%
Taxa de 

letalidade

Hospitais de Campanha 
Taxa de ocupação de leitos 

Hospitais Municipais
Taxa de ocupação de leitos 



SÃO PAULO CAPITALSITUAÇÃO SANITARIA
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SÃO PAULO CAPITAL
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Prefeitura assina termo de compromisso com escritórios e concessionárias, que 
poderão reabrir a partir de sexta-feira (5)

O prefeito Bruno Covas anunciou nesta quinta-feira (04), durante entrevista coletiva on-line, a assinatura no dia
de hoje dos termos de compromisso com entidades representativas para a reabertura ao público de dois
setores classificados na fase laranja do Plano São Paulo do Governo do Estado. O documento firma a
parceria entre o poder público e as entidades para que a reabertura de concessionárias de veículos e
escritórios de prestação de serviços possam ser realizadas de forma controlada, a partir desta sexta-feira (5),
evitando a propagação do coronavírus e contribuindo com o fim da crise econômica causada pela pandemia.

O prefeito informou que os setores estavam funcionando, mas sem atendimento ao público e que, a partir de
amanhã, poderão abrir as portas durante 4 horas por dia, desde que a abertura e o fechamento não ocorra
durante o horário de pico.

No final de março eram 176 leitos de UTI para tratamento da covid-19 e hoje são 1.178 leitos de UTI, com 64%
de taxa de ocupação. “Em nenhum momento passamos pelo constrangimento do médico ter de escolher quem
seria tratado ou não”, afirmou o prefeito. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 na cidade está em
64%, e o número de mortes caiu 62% comparado à ultima semana. (leia mais)

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-assina-termo-de-compromisso-com-escritorios-e-concessionarias-que-poderao-reabrir-a-partir-de-sexta-feira-5

SITUAÇÃO SÁNITARIA

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-assina-termo-de-compromisso-com-escritorios-e-concessionarias-que-poderao-reabrir-a-partir-de-sexta-feira-5
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-assina-termo-de-compromisso-com-escritorios-e-concessionarias-que-poderao-reabrir-a-partir-de-sexta-feira-5


ESTADO DE RIO DE JANEIRO
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60.932
Casos 

Confirmados

6.327
Óbitos no 

Estado 

10,38%
Taxa de 

letalidade

RANKING DOS MUNICÍPIOS MAIS ATINGIDOS

RIO DE JANEIRO

NITERÓI

NOVA IGUAÇÚ

SÃO GONÇALO

DUQUE DE CAXIAS

ITABORAÍ

QUEIMADOS

ANGRA DOS REIS

SITUAÇÃO SÁNITARIA
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Witzel: "Fundação Estadual de Saúde vai concluir as obras dos hospitais de campanha e deixar legado"

O governador Wilson Witzel divulgou, na tarde desta quarta-feira (03/06), um vídeo explicando que sua decisão
de romper o contrato com o Iabas e intervir nos hospitais de campanha foi tomada após a informação de que os
500 aparelhos que a organização social está comprando não são respiradores, mas carrinhos de anestesia, que
não podem ser utilizados nas unidades de saúde.

- Não podemos continuar com erros, eles precisam ser corrigidos. A Fundação Estadual de Saúde assume para
concluir as obras, operar o sistema e deixar um legado. Esses hospitais de campanha serão muito importantes
para a reabertura da economia, para gerar empregos e, principalmente, para ajudar no futuro com cirurgias
eletivas - afirmou.

Witzel disse que pedirá à Justiça o bloqueio dos bens do Iabas para ressarcimento dos prejuízos ao Estado. O
governador ressaltou ainda que vai iniciar a reabertura da economia no Estado do Rio no próximo fim de semana.

- É muito importante que saibamos que, neste momento, os esforços que fizemos já reduziram sensivelmente a
fila de espera para internação. Hospitais que já estão atendendo à covid-19 foram estadualizados com o apoio
das prefeituras, o que vai nos permitir que já na próxima semana comecemos a flexibilizar a economia. Tenho
certeza de que vamos vencer juntos – disse o governador.

Segundo Witzel, os que erraram neste processo e cometeram atos ilícitos já estão sendo investigados pela
polícia e pelo Ministério Público com a colaboração do Governo do Estado. De acordo com o governador, os que
tiverem responsabilidade devem ser severamente punidos. (leia mais)

http://rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6441

SITUAÇÃO SÁNITARIA

http://rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6441
http://rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=6441
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MENSALIDADES ESCOLARES DEVERÃO SER REDUZIDAS DURANTE A PANDEMIA

As instituições privadas de ensino são obrigadas a reduzir o valor das mensalidades durante o período de
vigência do estado de calamidade pública instituído pela Lei 8.864/20. A norma valerá para todos os segmentos
de ensino, sendo eles: pré-escolar, infantil, fundamental, médio (incluindo técnico e profissionalizante) e superior
(incluindo cursos de pós-graduação). Essa é uma determinação da Lei 8864/20, que foi sancionada, nesta quinta-
feira (04/06), pelo governador do Rio, Wilson Witzel, e publicada no Diário Oficial do Executivo.

A redução de valores deve seguir os seguintes parâmetros: para unidades cuja mensalidade é de até R$ 350,00,
não haverá desconto; já aquelas com mensalidade acima desse valor deverão aplicar um desconto de 30% sobre
a quantia que ultrapassa a faixa de isenção. Ou seja, uma escola com mensalidade de, por exemplo, R$ 700,
deverá aplicar um desconto de R$ 105, uma redução total de 15%. Já uma instituição que cobrava R$ 2.000,00
deverá aplicar um desconto R$ 495,00, ou 24,75% do total. A redução nos valores será aplicada apenas aos
contratos que preveem aulas na modalidade presencial, e não valerão para contratos com inadimplência há pelo
menos duas mensalidades.

No caso de cooperativas, associações educacionais, fundações e micro e pequenas empresas de educação, o
desconto será de 15% para aquelas que cobrem mensalidade maior que R$ 700. O valor da redução também
será calculado pela diferença entre a mensalidade e a faixa de isenção (R$ 350,00). No caso de escolas de
horário integral com atividades extracurriculares complementares (incluindo o oferecimento de refeições), o
desconto a ser aplicado por esses serviços deverá ser de no mínimo 30%.

SITUAÇÃO SÁNITARIA
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USO DE MÁSCARAS SERÁ OBRIGATÓRIO EM TODO O ESTADO

O uso de máscaras de proteção contra o coronavírus passa a ser obrigatório em todos os municípios
fluminenses. As pessoas que descumprirem a norma poderão ter que pagar multa de pelo menos R$ 106,65. É o
que define a Lei 8859/20, que foi foi sancionada, nesta quinta-feira (04/06), pelo governador do Rio, Wilson
Witzel, e publicada no Diário Oficial do Executivo

A medida, de autoria dos deputados Thiago Pampolha (PDT) e Renan Ferreirinha (PSB) com outros 25
coautores, valerá para locais coletivos públicos ou privados, ruas, praças, parques, praias, meios de transporte
coletivo e individual de passageiros, repartições públicas, hospitais, supermercados, farmácias, padarias,
agências bancárias, além de outros estabelecimentos comerciais. A máscara poderá ser descartável ou
reutilizável, podendo ser substituída por qualquer outro instrumento que proteja o nariz e a boca.

Quem descumprir a medida sofrerá advertência e multa de R$ 106,65 na primeira autuação, valor que será
dobrado a cada reincidência, podendo ser multiplicado até cinco vezes em caso de descumprimento reiterado.
Todos os valores das multas serão direcionados ao Fundo Estadual de Saúde para serem aplicados nas ações
de combate ao coronavírus.

Ficam desobrigadas da utilização de máscaras as pessoas que sofrem de patologias respiratórias e as pessoas
com deficiência severa nos membros superiores. Estas pessoas deverão andar com um documento que
comprove a sua condição.
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MP-RJ exige plano da cidade do Rio para gerenciar mortes por coronavírus

O Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) indicou que havia movido uma ação civil contra o município do Rio de
Janeiro. A agência está solicitando um plano de "gerenciamento da morte" devido ao coronavírus, a fim de "evitar uma situação de
desastre de saúde".
A solicitação justifica-se pelo "aumento significativo do número de mortes na cidade devido à pandemia" e foi desenvolvida em parceria
com o Grupo de Ação Integrada para a Inspeção de Ações Estaduais e Municipais de Combate à Covarde. 19 / MPRJ (FTCOVID-19),
com o Grupo de Ação Especializada em Segurança Pública (GAESP) e com o Grupo de Ação Especializada em Meio Ambiente
(GAEMA).

O MP-RJ já havia enviado uma recomendação em 13 de maio para a preparação do projeto, mas, segundo a agência, não houve
resposta do município liderado pelo prefeito Marcelo Crivella.

No plano, é solicitada uma série de medidas, que incluem a indicação do profissional responsável por certificar e emitir declarações de
mortes (em casas, vias públicas ou abrigos e casas para populações vulneráveis). )

Segundo o MP-RJ, o município também deve designar o órgão responsável pelo transporte do corpo para o
local de identificação ou embalagem, além de detalhar os serviços de assistência às famílias que não têm
condições de enterrar seu ente querido, vítima de Covid-19.

Por fim, o MP-RJ também solicitou "a identificação da capacidade do cemitério para enterros e cremações na
comuna". Se necessário, especifica a agência, é dever do município "prolongar o horário de funcionamento
dessas unidades".

SITUAÇÃO SÁNITARIA



ETAT DE RIO DE JANEIRO

As comunidades do Rio de Janeiro registram mais de 1.400 casos e mais de 360 mortes

Resume semanal  - 1 ao 5 de junho 2020

FONTE DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CASOS CONFIRMADOS E ÓBITOS CONFIRMADOS: Prefeitura do Rio de Janeiro, Goberno do Estado RJ, Clínica da Família Zilda Arns, Clínica da Família Pavão-
Pavãozinho e Cantagalo, Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria - ENSP, Clínica da família Victor Valla, Clínica da Família Maria do Socorro Silva e Souza, Clínica da Família Anthídio
Dias da Silveira, Clínica da Família Rinaldo De Lamare, Cms Dr Albert Sabin e Comitê SOS Providência
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Secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, apresenta ao Cremerj plano de reabertura gradual da cidade

https://riocontraocorona.rio/noticias/secretaria-municipal-de-saude-beatriz-busch-apresenta-ao-cremerj-plano-de-reabertura-gradual-da-cidade/

A secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, apresenta nesta quinta-feira, 04/06, às 16h, o plano de reabertura
gradual da cidade para a diretoria do Cremerj. Elaborado com total preocupação em preservar vidas, o plano
estabelece que todas as seis fases do processo serão acompanhadas por um Comitê Permanente de Gestão e
Execução do Plano de Retorno, que atuará com muito diálogo e transparência.

Durante o encontro, a secretária Beatriz Busch vai detalhar as fases do plano e os indicadores que serão adotados
para avaliar a mudança para ou não para a etapa seguinte ao presidente da instituição Walter Pais e aos novos
integrantes da diretoria do Cremerj. – Vamos demonstrar planejamento de retomada de atividades e os indicadores
de monitoramento das fases evolutivas do plano – afirmou Beatriz Busch.

Entre os pontos variáveis para a adoção do planejamento, há a avaliação de número de leitos de UTI e de
enfermaria, número de internações, óbitos e novos casos confirmados. Além dos comitês de crise e científico da
Prefeitura, mais de 50 técnicos de todas as áreas da administração participaram do planejamento de reabertura.
Entre os critérios levados em consideração estão o número de pessoas aglomeradas em espaços fechados; o grau
de interação e compartilhamento de produtos; a impossibilidade de afastamento; a probabilidade de propagação; e
a geração de emprego.

O Decreto de reabertura parcial foi publicado em edição extraordinária desta terça-feira (02/06). Os setores
econômicos que não seguirem os critérios e as regras de convívio para a reabertura serão multados pela Vigilância
Sanitária e órgãos fiscalizadores da Prefeitura, podendo até ter alvará de funcionamento cassado. (leia mais)
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Testes da vacina de Oxford começam na semana do dia 15 de junho no Brasil

O Brasil foi um dos países escolhidos para testar a eficácia da vacina desenvolvida pela
Universidade de Oxford contra o novo coronavírus. O procedimento foi aprovado pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pela Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa)
e será realizado em 5 mil voluntários no país.

O VivaBem, do Portal UOL, conversou com a professora que liderou a articulação para a vinda dos
testes ao Brasil, Sue Ann Costa Clemens, chefe do Instituto de Saúde Global da Universidade de
Siena, pesquisadora do Crie (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais) da Unifesp
(Universidade Federal de São Paulo) e consultora sênior da Fundação Bill & Melinda Gates para o
desenvolvimento de vacinas.

Segundo Clemens, os voluntários ainda serão recrutados e os testes deverão começar na semana do dia de 15 de
junho. A chegada das doses, entretanto, depende de quando elas conseguirão desembarcar do Reino Unido, uma
vez que os voos estão circulando em número reduzido. (leia mais)
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TCU suspeita que 6 milhões podem ter recebido auxílio do governo sem ter direito
Ministro Bruno Dantas afirmou que isso representa 10% de todos os beneficiários. Processo também identificou 

risco de exclusão de pessoas que não têm internet e de quem não sabe ler.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/03/tcu-suspeita-que-6-milhoes-podem-ter-recebido-auxilio-sem-ter-direito.ghtml

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que cerca de 6 milhões de pessoas podem estar
recebendo sem ter direito o auxílio emergencial de R$ 600,00 pago pelo governo em razão da crise do coronavírus.

Segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo, isso representa cerca de 10% de todas as pessoas que se
beneficiaram da primeira parcela do auxílio.

Segundo o TCU, o pagamento a essas 6 milhões de pessoas pode representar uma despesa indevida da ordem de
R$ 3,6 bilhões por mês (se consideradas somente as cotas individuais de R$ 600,00) ou R$ 5 bilhões por mês (se
considerado o valor médio do benefício em abril, de R$ 840,57).

O auxílio emergencial de R$ 600,00 foi criado para auxiliar trabalhadores informais, desempregados, beneficiários do
Bolsa Família e microempreendedores individuais (MEI), contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência
Social durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19.

O pagamento, no entanto, ainda está condicionado a renda, que não pode ser maior do que meio salário mínimo por
pessoa (R$ 522,50) ou de 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família. O beneficiário também não pode ter recebido
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. (leia mais)

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/03/tcu-suspeita-que-6-milhoes-podem-ter-recebido-auxilio-sem-ter-direito.ghtml
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Bolsonaro veta repasse de R$ 8,6 bilhões para combate à covid-19
Ao assinar MP, o presidente retirou obrigação de verba ser usada para pandemia. 

O dinheiro não tem mais uma destinação definida

O Presidente Jair Bolsonaro barrou o repasse automático de R$ 8,6 bilhões ao combate à pandemia do novo
coronavírus no país. O dinheiro viria do Fundo de Reserva Monetária (FRM), extinto pela lei 14.007/2020,
originária da Medida Provisória (MP) 909/2019, aprovada pelo Congresso em 13 de maio. Ao sancionar a matéria,
nesta quarta-feira (3/6), o presidente vetou o trecho que assegurava que o valor seria usado no enfrentamento da
crise da covid-19.

Quando aprovaram o projeto, os parlamentares garantiram, no texto, que o dinheiro do fundo seria transferido
integralmente, em 2020, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, "para a aquisição de materiais de
prevenção à propagação da covid-19". Ao assinar a matéria, no entanto, Bolsonaro retirou essa obrigação. O
dinheiro, portanto, não tem mais uma destinação definida.

O objetivo do presidente, quando enviou a MP ao Congresso, era acabar com o fundo e usar os recursos para
financiar a dívida pública federal. Mas, como o texto foi avaliado no meio da pandemia, as prioridades no
Congresso eram outras. Os parlamentares acharam melhor aplicar os recursos em ações para diminuir os
impactos da crise do novo coronavírus, uma pauta emergencial. O presidente e a equipe econômica não
concordaram com a mudança. (leia mais)
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As companhias aéreas estão gradualmente começando a retomar as operações.

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quase parado desde meados de abril, está novamente
recebendo voos da América Latina e da Gol. A Gol planeja 100 vôos diários e a Latam planeja operar 74
rotas nacionais. A imprensa brasileira também informa sobre o pedido de falência apresentado pela Latam a
um tribunal em Nova York, mas esse pedido não diz respeito às subsidiárias brasileiro-chilenas no Brasil,
Argentina e Paraguai.

A Azul planeja retomar suas atividades internas em 15 de junho. A empresa disse que planeja realizar até 168 voos
por dia no próximo mês para vários destinos, incluindo Rio de Janeiro e Brasília.

Uso de máscaras, controle de temperatura e desinfeção de aeronaves: a Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) publicou
uma série de recomendações de saúde para o setor de aviação, com o objetivo de retomar os voos após a pandemia. O protocolo foi
desenvolvido com a ajuda de outras agências das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Associação
Internacional de Transporte Aéreo (IATA). A aprovação do relatório de recuperação da aviação estava prevista para segunda-feira, 1 de
junho, pelo Comitê Executivo da ICAO.

O acesso aos terminais será limitado a funcionários, passageiros e acompanhantes, no caso de pessoas com deficiência. A bordo, os
passageiros devem se mover o mínimo possível e não fazer fila para o banheiro. Os comissários de bordo devem usar viseiras, luvas e
máscaras cirúrgicas.

A OACI não defende a venda de assentos alternativos para garantir a distância física, uma restrição que o setor aéreo considera uma
ameaça à sua lucratividade. Mas pede aos passageiros que fiquem o mais longe possível um do outro. Ele também recomenda
alimentos pré-embalados a bordo e desinfeção regular das aeronaves. As verificações e os controles de temperatura também devem ser
realizados na chegada dos voos.

A OACI estima que a pandemia reduzirá o número de passageiros em 1,5 bilhão até o final do ano.

SEGURANÇA PÚBLICA
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São Paulo: 20% dos policiais e familiares já tiveram contato com coronavírus

Os testes de anticorpos realizados pelo governo de São Paulo em agentes de segurança pública e
familiares deles demonstram que cerca de 20% já tiveram contato com o coronavírus. O diretor do
Instituto Butantan, Dimas Covas, que coordena a rede de testagem no estado, ressaltou que cerca
de 30 mil policiais e 40 mil familiares que vivem na mesma casa foram testados, totalizando 70 mil
exames até agora

Esta é uma população que está mais vulnerável a contrair o coronavírus por lidar diariamente com um grande
número de pessoas, justificou Covas, acrescentando que cerca de 3.000 servidores da segurança pública estão
afastados por covid-19 ou por suspeita da doença.

"A taxa de positividade, ou seja, de pessoas dessa população que foram expostas ao vírus e já adquiriram
imunidade, é em torno de 20%", afirmou em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (4).

O plano de exames sorológicos entre policiais e familiares — iniciado em maio — prevê testar 145 mil paulistas.
É o maior inquérito epidemiológico, em números, do país. (leia mais).

https://noticias.r7.com/sao-paulo/sp-20-dos-policiais-e-familiares-ja-tiveram-contato-com-coronavirus-04062020

Resultados são preliminares de testes sorológicos em 70 mil agentes de segurança e pessoas que 
vivem na mesma residência
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RJ tem 23 PMs mortos por Covid; agente do Bope de 36 anos está em estado grave
Até 13 de maio, eram 10 policiais militares mortos pela doença; número mais que dobrou em 20 dias. 

Corporação registrou 5.237 recuperados da doença e 910 afastados.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já perdeu 23 policiais na luta contra a Covid-19. Até a tarde de quarta-feira
(3), a PM tinha 1.508 casos confirmados do novo coronavírus, entre eles um agente do Bope de 36 anos, que
está entubado em estado grave.

A corporação também registrou 5.237 recuperados da doença e 910 policiais afastados, que entraram em
LTS (Licença para Tratamento de Saúde) por apresentarem sintomas gripais com suspeita de contaminação por
Covid-19.

Em menos de um mês, 13 policiais morreram com coronavírus, o número mais que dobrou desde o último
registro feito no dia 13 de maio, que contabilizava 10 óbitos. O número de casos também teve um aumento
significativo, passou de 675 para 1.508 infectados pela doença.

Houve queda entre os profissionais afastados. Na primeira quinzena de maio eram 2.227, atualmente são 910.
E os recuperados também mostram bons resultados, um salto de 2.644 para 5.237. (leia mais)
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Números até 3 de junho de 2020:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/04/rj-tem-23-pms-mortos-por-covid-agente-do-bope-de-36-anos-esta-em-estado-grave.ghtml
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Covi-19 infecta 780 presos e 362 profissionais de segurança no DF

Ao menos 780 pessoas que cumprem pena de prisão no Distrito Federal contraíram covid-19, segundo o último
boletim da Secretaria de Saúde. Outros 362 profissionais da segurança pública também foram infectados pelo novo
coronavírus – destes, 235 são policiais penais, ou seja, atuam diretamente no sistema penitenciário.

No país todo, segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, já foram
confirmados 1.383 casos de presos com a covid-19. Destes, 741 detentos já se recuperaram, mas 45 morreram em
decorrência de complicações causadas pela doença. Há ainda 899 casos suspeitos em análise.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/coronavirus-infecta-780-presos-e-362-profissionais-de-seguranca-no-df

No Distrito Federal, a doença já causou a morte de dois detentos e de um policial penal, Francisco Pires de Souza,
morto no último dia 17. O segundo óbito entre os presos ocorreu nesta segunda-feira (1º), de um homem de 39
anos. Segundo a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), ele
havia sido submetido a testes apenas cinco dias antes, e não tinha apresentado nem sintomas de contaminação
pelo novo coronavírus, nem qualquer queixa sobre sua saúde.

Um dia após ser testado negativo, o detento reclamou de náuseas. Sua temperatura corporal foi medida, bem
como oxigenação e outros dados de saúde, sem que sintomas da covid-19 fossem identificados. Dois dias depois,
o preso solicitou atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte, morrendo horas
depois. Condenado a pouco mais de 18 anos de reclusão, o homem, cujo nome não foi confirmado, estava preso
desde junho de 2008 e teria direito ao regime semiaberto a partir de maio do próximo ano. (leia mais)
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SÃO PAULO: Movimentos e manifestações
Embora existam conselhos de autoridades públicas desde 2013, para que as manifestações opostas não ocorram no mesmo local,
manifestações de um grupo pró-democracia (muitos vestidos de camisas pretas) e outro grupo que reúne defensores do governo de
Bolsonaro aconteceu no domingo passado no mesmo lugar, na Avenida Paulista.
Pessoas com camisas pretas cobriram os rostos para não serem identificados, usavam barras de ferro e soco inglês para agredirem os
bolsonaristas.

A estratégia adotada pela polícia durante essas manifestações na Avenida Paulista impediu um total confronto entre os dois grupos de
manifestantes opostos; Não houve pilhagem de estabelecimentos comerciais durante as manifestações, apenas atos de vandalismo.

O mais estranho é que ao serem conduzidos às delegacias de polícia, os vestidos de camisas pretas já havia advogados esperando para
soltá-los. Esse grupo parece bem estruturado como um partido politico.

As manifestações são seguidas e a tendência é sua progressão com a manutenção do isolamento social, o agravamento da crise
econômica e as diferenças políticas;

A situação psicossocial que todos vivemos
neste momento de isolamento contribui para
agitar o humor dos manifestantes;

As informações coletadas pelos serviços de
inteligência indicam uma escalada de conflitos
durante os protestos e um aumento da
demanda da polícia nas próximas semanas.

Diferentes grupos já estão organizando protestos em São Paulo para se reunir no próximo domingo, visando o conflito, embora a polícia
esteja trabalhando para evitá-lo.

SEGURANÇA PÚBLICA CENÁRIOS POSSÍVEIS
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RIO DE JANEIRO: Movimentos e manifestações

Dado o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos, não é impossível que isso motive alguns manifestantes a se tornarem
mais violentos. As informações coletadas pela Policia Federal indicam uma provável escalada de conflitos durante os protestos e
aumento da demanda da polícia nas próximas semanas.
É bem possível que os confrontos ocorram neste domingo em Copacabana entre pró Bolsonaro e grupos antifa

Moradores das comunidades cariocas protestaram contra a violência policial e o racismo do lado de fora do Palácio Guanabara, sede do
governo do estado, na tarde de domingo. A mobilização foi motivada pela morte do menino João Pedro, 14 anos, durante uma operação
policial em São Gonçalo e ecoa as manifestações organizadas em muitas cidades dos EUA.

Para encerrar a manifestação, a polícia militar disparou balas de borracha e granadas sonoras (efeito moral) contra os manifestantes.
Segundo os organizadores, cerca de 300 pessoas participaram da manifestação, que durou cerca de 1 hora.

SEGURANÇA PÚBLICA
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Portanto, é imperativo tomar algumas precauções ao escolher esse método de entrega em domicílio. Prefira o
pagamento por transferência bancária para evitar ter que sair na rua com um meio de pagamento. Se você não
tem um porteiro para receber seu pedido, pergunte sistematicamente durante a compra, nomes e sobrenomes
da pessoa que entregará. Se você tem um porteiro em seu prédio, diga a ele que ele receberá os pacotes e que
ninguém pode ir até sua casa.

De qualquer forma, nunca abra a porta da sua casa até identificar a pessoa que tocou a campainha.

Medidas de contenção e medo de contrair o vírus transformaram a paisagem urbana, ruas quase fantasmagóricas, sem pedestres ou lojas
abertas ... Para não perder participação de mercado ou clientes, limitar a perda de rotatividade , a maioria dos comerciantes mudou para o
modo "entrega" e, para evitar sair para a rua durante esse período de confinamento, a maioria dos consumidores foi seduzida por esse modo
de consumo. Isso tem um impacto direto no número de ataques a pedestres e roubos de carros que caíram significativamente nos últimos dois
meses.
No entanto, o número de pessoas que perderam o emprego ou estão necessitadas está aumentando e a crise econômica promete ser grave.
Com menos pessoas e menos dinheiro fluindo, os infratores se adaptam e correm o risco de ir atrás do dinheiro onde ele está ... em seu lugar.

O confinamento atrapalha a vida cotidiana da maioria das pessoas ... A delinquência se adapta ...

Por outro lado, o uso obrigatório de uma máscara como meio de proteção contra a contaminação pelo Covid-19 é considerado
uma oportunidade para criminosos. Com a banalidade de usar máscaras, os criminosos podem facilmente esconder sua
identidade sem parecer desconfiados e, portanto, tomar mais iniciativa.

Nas últimas semanas, houve um aumento de agressões ou tentativas de agressões em condomínios em bairros "abastados" com
procedimentos semelhantes, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Os infratores não hesitam em agredir entregadores em duas rodas
(bicicleta ou moto) para recuperar o endereço de entrega, personificar o entregador e abrir facilmente a porta de uma casa. O pobre entregador
que permaneceu sob a ameaça de um cúmplice não pode dar o alerta e, portanto, o cliente não pode ser notificado pelo comerciante com
quem o pedido foi feito. E se você tiver acesso fácil à sua casa, será fácil para o infrator sacar uma arma e agredi-lo.
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