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Brasil tem 67 novas mortes por coronavírus; total de óbitos é 

de 553 
 

Ao menos 553 pessoas morreram pelo novo 
coronavírus no Brasil, de acordo com dados do 
Ministério da Saúde divulgados desta segunda (6). 
 
Foram registradas 67 novas mortes nas últimas 24 
horas. 
 
Segundo o balanço, o país soma 12.056 casos 
confirmados da doença. No dia anterior, eram 
11.130 casos. 
 
O ministério, porém, tem informado que o número 
real de casos tende a ser maior, já que são 
testados apenas os casos graves, de pacientes 
internados em hospitais, e há casos represados à 
espera de confirmação. 
 
Reportagem da Folha mostrou que equipes de 
atenção básica em várias cidades e estados 
afirmam que a subnotificação ao Ministério da 
Saúde de casos suspeitos tem sido gigantesca. 
Dizem ainda que, sem uma portaria específica do 
ministério, médicos têm se guiado por notas 
técnicas locais com orientações distintas. 
 
São Paulo, o estado mais populoso, segue com o 
maior número de casos confirmados (4.866) e de 
mortes (304). Em seguida vêm o Rio de Janeiro 
(1.461 casos e 71 mortes) e o Ceará (1.013 e 29). 
Pernambuco tem menos casos que o Ceará (223) 
mas uma morte a mais (30). 
 
Seguindo boletim do Ministério da Saúde divulgado 
no sábado (4), a transmissão no país está em fase 

inicial, mas a alta incidência de casos em quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e 
Amazonas) e no Distrito Federal já indica uma transição para fase de aceleração descontrolada 
nesses locais. 
 
No documento, antecipado pela Folha, a pasta faz uma revisão da trajetória do vírus e reconhece 
gargalos diante de uma possível fase aguda da epidemia, como a falta de testes e leitos suficientes. 
 
Os dados indicam que a faixa etária acima dos 60 anos segue como a maior vítima do coronavírus 
no Brasil, assim como em outras partes do mundo. 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/brasil-tem-67-novas-mortes-por-coronavirus-e-total-de-obitos-e-de-553.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/brasil-tem-67-novas-mortes-por-coronavirus-e-total-de-obitos-e-de-553.shtml


 

 

 
A maior parte das pessoas que morrem em decorrência do novo coronavírus apresenta pelo menos 
um fator de risco. Em relação às chamadas comorbidades, as doenças associadas, as mais comuns 
continuam sendo cardiopatia e diabetes. 
 
HISTÓRICO 
 
O Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19 em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos de São 
Paulo contraiu o coronavírus em viagem à Itália, que tem alta taxa de casos da doença. 
 
A primeira morte foi confirmada 20 dias depois, em 17 de março. O paciente era um homem de 62 
anos que tinha diabetes e hipertensão. Ele estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore 
Paraíso desde o dia 14 e morreu no dia 16. Ele não tinha histórico de viagem para o exterior. 
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Coronavírus: doença pode se tornar 'bomba biológica' contra 

encarcerados, funcionários e seus familiares 
 

A decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que recomendou conceder Habeas Corpus com 
prisão domiciliar a presos provisórios com menor 
gravidade no delito não está sendo adotada por 
grande parte dos juízes. Tampouco garantiu, como 
previa a recomendação, que as concessões 
fossem dadas a idosos ou a pacientes com 
tuberculose — hoje, só no Rio, de acordo com a 
Fiocruz, há 55 mais chances de se ter tuberculose 
em um presídio do que fora da cadeia. A doença é 
um dos agravantes mais severos ao coronavírus. 
 
No estado do Rio, ao todo, são 1.568 detentos que 
integram categorias de risco,  cerca de 3% do total 
dos presos, que é de 52 mil. Os tuberculosos, com 
alto risco para a doença, é de 590. O de 
hipertensos, 508, segundo dados levantados pelo 
GLOBO junto à Secretaria de Administração 
Penitenciária. 
 
Depois da recomendação do CNJ, houve o 
deferimento de mais de 70%  dos pedidos de 
prisão em São Paulo. Ou seja: as cadeias seguem 
recebendo suspeitos. Um dos presos, por exemplo, 
tinha roubado uma gilete. Há, desde então, poucas 
concessões de Habeas Corpus que já levaram em 
conta a resolução. 
 
Bomba biológica 
 
Pesquisadores já falam em bomba sanitária ou 
biológica. No Rio, o primeiro a ter um caso 
suspeito, ainda sem confirmação pois não há 
exames para identificar o vírus, é o presídio de 

Japeri — lá há quatro detentos isolados. 
 
O presídio com maior quantidade de presos com comorbidades é o Evaristo de Moraes, em São 
Cristóvão, na Zona Norte, que abriga 134 detentos com doenças que podem causar complicações 
em caso de contaminação pelo coronavírus. A unidade também tem a maior quantidade de presos 
portadores de HIV em todo o sistema prisional do Rio — 46 ao todo. No Complexo de Gericinó são 
24 agentes afastados suspeitos de contaminação. Expostos todos os dias ao risco, eles entraram na 
Justiça semana passada reivindicando máscaras. 
 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-doenca-pode-se-tornar-bomba-biologica-contra-encarcerados-funcionarios-seus-familiares-24353095
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-doenca-pode-se-tornar-bomba-biologica-contra-encarcerados-funcionarios-seus-familiares-24353095


 

 

Em São Paulo, morreu na última sexta-feira o primeiro agente penitenciário contaminado pelo vírus. 
No estado, quatro agentes contraíram o coronavírus. Além disso, uma ala do presídio de Bauru está 
em isolamento, depois que a mãe de um dos presos fez a visita (quando eram permitidas) e estava 
com a Covid-19. 
 
Apesar de o ministro da Justiça, Sergio Moro, ter defendido na última semana que não é hora de 
soltar presos, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, parte do total de 840 
presos no estado com mais de 60 anos vai deixar o sistema prisional até o fim desta semana: no 
último dia 26, o ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu habeas 
corpus coletivo a todos os presos provisórios — que ainda aguardam julgamento — com mais de 60 
anos. 
 
Outras decisões judiciais já tiraram da cadeia presos que integram grupos de risco no Rio. No último 
dia 23, o desembargador Siro Darlan de Oliveira autorizou um homem diabético preso em flagrante 
pelo roubo de um carro a responder ao processo em prisão domiciliar. “Ao se considerar a potencial 
ameaça de contaminação da pessoa privada de liberdade pelo novo coronavírus, entendo que 
excepcionalmente impõe-se a concessão de prisão domiciliar, por questão humanitária”, argumentou 
o magistrado. 
 
Advogados e médicos defendem a medida como a única capaz de evitar que se amplifique ainda 
mais a tragédia.  São 800 mil presos no Brasil.  A taxa de incidência nacional em 2019 de 
tuberculose nos presídios foi de 1.456 casos por 100 mil presos.  Em São Paulo, a chance de uma 
pessoa ter tuberculose na cadeia é 35 vezes maior que no resto do Brasil. 
 
— O momento é de enorme insegurança jurídica. Claro que cada caso deve ser analisado 
separadamente, mas impressiona a diversidade de compreensão do momento, e do impacto do 
coronavírus nos presídios, por cada magistrado e cada Tribunal, para que haja um impacto 
significativo. Por isso a importância de uma decisão do STF, que determine ao Poder Judiciário, em 
síntese, que cumpra a Resolução do CNJ — diz a advogada Maíra Fernandes, que preparou o 
recurso ao STF, que está nas mãos do ministro Marco Aurélio Mello. 
 
— É uma bomba biológica sendo armada — diz Francisco Job, mestre em Saúde Pública e doutor 
em Infectologia. 
 
—Se nada for feito agora, depois vamos apenas contar os mortos. E estamos falando (não só) de 
presos, mas também, de agentes, de médicos, de enfermeiros — diz Alexandra Sanchez, 
pesquisadora da Fiocruz e médica do sistema penitenciário por 18 anos. 
 
Epicentro do vírus 
 
Há uma preocupação específica de médicos, advogados e defensores de que as unidades prisionais 
virem epicentro do vírus. A portaria conjunta dos ministérios da Saúde e da Justiça de que, em caso 
de suspeita, o preso deve ser envolvido com cortinas, num raio de dois metros quadrados também 
parece inexequível para especialistas no setor.  Superlotados,  há casos de presídios com detentos 
que vivem em um metro quadrado, dividindo cela com outros 150. 
 
— Há pelo Brasil essa lógica de leprosário. De deixar lá para morrer. Como confinar um milhão de 
pessoas e deixar morrer? Veja: no Rio, foi negada prisão domiciliar a um idoso de 80 anos. Em Nova 
York, a rapidez de contágio é quase três vezes maior no presídio do que na cidade. Imagine com as 



 

 

condições sanitárias dos nossos presídios — sustenta o o vice-presidente do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais, Bruno Shimizu. 
 
Em São Paulo, nos presídios, a doença que mais mata é a pneumonia, também fator de risco para o 
coronavírus. Há entre 1.500 e 2.000 presos internados por complicações de doenças respiratórias. 
 
— Não é permitido aos presos lavarem as mãos. Já há presos com sintomas — completa Bruno. 
 
— Agora é batalhar pela vida, deixou de se batalhar pela liberdade. Estamos tentando evitar a 
bomba sanitária — sintetiza o defensor público Emanuel Rangel, coordenador da área criminal da 
Defensoria Pública do Rio, onde a probabilidade de incidência do vírus na cadeia é 55 vezes maior o 
que fora do sistema. 
 
Rangel defende que essa eventual soltura seja para o tratamento do preso ser feito em casa. Depois 
ele volta à prisão. 
 
Uma decisão de agosto do ano passado da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
recomendou ao Estado brasileiro adoção de uma série medidas para proteger a integridade e a 
saúde dos presos no local. À época, o presídio tinha 252% de superlotação e uma população 
carcerária de 3.700 detentos. 
 
Pesquisadora da Fiocruz, Alexandra Sanchez tem pesquisa indicando que normalmente 12% da 
população carcerária do Rio tem tuberculose. A cura da doença, longe das cadeias, tem 99% de 
chances. Lá dentro, no entanto, a chance de uma pessoa morrer da doença — grupo de risco do 
coronavírus — é nove vezes maior do que fora. 
 
— Quando o coronavírus entrar no sistema penitenciário podemos estimar que será um catástrofe. 
Negar a existência do problema é o que pior se pode fazer — diz Alexandra. 
 
Há duas semanas, a Seap vem tomando uma série de medidas para minimizar os riscos de contágio 
no sistema. As visitas estão proibidas. Presos integrantes de grupos de risco foram transferidos para 
celas e unidades onde ficam isolados dos demais internos. 
 
Na semana passada, uma cartilha foi distribuída entre agentes penitenciários com instruções para 
casos de suspeita de contaminação. Segundo o documento, "o interno com suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus deve utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que for identificado na 
triagem até sua chegada ao local de isolamento na unidade de referência, o que deve ocorrer o mais 
rápido possível". 
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Coronavírus: No pior cenário, 10 mil presos podem precisar 

de UTI no Brasil 
 

Pelo menos dez mil presos podem precisar de 
internação em unidades de terapia intensiva (UTI) 
em hospitais de todo o país, devido a 
complicações decorrentes da covid-19, caso se 
repita no Brasil o mesmo cenário de propagação 
da doença observado em países asiáticos e 
europeus. 
 
"Tomando como referência os acontecimentos nos 
países asiáticos e europeus, se o cenário de lá se 
repetir no Brasil, estima-se que 80% da população 
carcerária seja contaminada pelo vírus, a maioria 
de forma branda ou assintomática; desses, estima-
se que cerca de 20% pode precisar de internação 
e que desses, estima-se que 8% pode precisar de 
leito de UTI". 
 
A afirmação é da juíza Leila Cury, da Vara de 
Execuções Penais do Distrito Federal, em ofício 
enviado ao ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal. 
 
Os percentuais citados pela magistrada são 
baseados em informações técnicas do 
infectologista Luiz Antônio Teramussi, membro das 
equipes de saúde prisional da Secretaria da Saúde 
do Distrito Federal. Lá, um agente penitenciário 
que trabalha na Papuda recebeu ontem 
diagnóstico positivo para covid-19. 
 
Considerando que a população carcerária do país 
gira em torno de 800 mil detentos, de acordo com 
dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o 
UOL chegou à estimativa de 10 mil presos citada 

na reportagem. 
 
Números desencontrados 
 
Segundo números oficiais divulgados pelas autoridades, não há diagnóstico de coronavírus entre 
detentos até o momento. 
 
Porém, começam a surgir relatos sobre presos internados em hospitais com problemas respiratórios 
em diversos estados e de mortes cujas causas não foram identificadas. Informações desencontradas 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/04/04/coronavirus-presos-infectados-subnotifcacao-sistema-prisional-do-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/04/04/coronavirus-presos-infectados-subnotifcacao-sistema-prisional-do-brasil.htm


 

 

divulgadas pelos órgãos prisionais indicam também uma possibilidade de subnotificação que poderia 
chegar a níveis alarmantes. 
 
Presos com problemas respiratórios já ocupam leitos de UTI. Pelo menos um detento da 
Penitenciária I de Mirandópolis, no interior paulista, ficou internado em um leito do tipo no hospital 
público da cidade, entre os dias 17 e 30 de março, informou um juiz paulista em ofício ao ministro 
Lewandowski. Ele permanece isolado na enfermagem até que o resultado do exame para covid-19 
seja conhecido. Há outros três sentenciados na cidade que foram internados no mesmo hospital. 
 
A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo informou que 86 servidores foram 
afastados por suspeita de coronavírus e que não há caso confirmado entre presos e funcionários do 
sistema. A informação contraria declaração do titular da pasta, Nivaldo Restivo, que afirmou à 
imprensa no último dia 23 que um agente penitenciário de Praia Grande (SP) testou positivo para 
coronavírus. 
 
"A todo momento surgem relatos de casos e de presos e de agentes que apresentam sintomas 
semelhantes à covid-19. Mesmo determinado pela Justiça, a maioria das prisões não recebeu kits de 
máscaras e álcool em gel para o trabalho dos funcionários", diz Fábio Ferreira, presidente do 
Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. 
 
Relatos de mortes de presos com problemas respiratórios, sem que a causa fosse diagnosticada, 
surgiram em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e no próprio estado de São Paulo, segundo apurou o 
UOL. 
 
No Ceará, a Justiça determinou abertura de uma investigação sobre a morte de um preso da Casa 
de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva, localizada em Itaitinga, no interior 
do estado. 
 
George Ivan Dionísio da Silva morreu depois de sofrer insuficiência respiratória. O corpo foi 
submetido a necropsia por ordem da Justiça cearense e o resultado ainda não é conhecido. 
 
Apesar disso, a Secretaria de Administração Penitenciária cearense afirma não haver registros de 
casos suspeitos ou confirmados de coronavírus nas prisões do estado. 
 
Dados sugerem subnotificação 
 
O painel de acompanhamento da crise criado pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional), 
órgão ligado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, informa que há 113 casos suspeitos 
de coronavírus entre presos no Brasil. Porém o desencontro de informações dá margem à 
subnotificação. 
 
Os números do Depen se referem somente a quatro estados: Minas Gerais (34), Rio Grande do Sul 
(34), São Paulo (24) e Santa Catarina (21). 
 
No banco de dados do departamento, Roraima aparece sem caso suspeito. Não contabiliza dois 
presos na cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, que apresentaram sintomas 
semelhantes à covid-19 de acordo com a Justiça do estado. 
 
Procurado pela reportagem, o governo de Roraima não respondeu aos questionamentos. Já o 
Depen afirmou que as informações que o órgão utiliza são de responsabilidade dos estados. 



 

 

 
"A tendência é que o sistema prisional tenha uma subnotificação de casos de coronavírus ainda 
maior do que em outros setores", afirmou o advogado Marcos Fuchs, diretor jurídico da ONG 
Conectas Direitos Humanos e ex-membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
do Ministério da Justiça. 
 
No Rio Grande do Sul, estado com o maior número de suspeitas ao lado de Minas Gerais, um preso 
de Bagé, na fronteira com o Uruguai, contraiu o coronavírus fora da cadeia, em meados de março. 
Ele foi internado em um hospital da cidade, onde pelo menos cinco médicos também testaram 
positivo para covid-19. 
 
Com resultado confirmado, o preso obteve da Justiça o benefício da prisão domiciliar. Antes de ir 
para casa, ele voltou à cadeia para pegar seus pertences e ter sua saída registrada no sistema. 
 
"Infelizmente, ele esteve em contato sem proteção com seis agentes penitenciários, que foram 
afastados do trabalho por uma semana. Mas ele não teve contato com outros presos", informou 
Saulo Felipe, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Sul. 
 
A respeito dos casos suspeitos, a Secretaria da Administração Penitenciária gaúcha afirma que os 
presos nesta situação "estão isolados nos próprios estabelecimentos prisionais, em áreas já 
existentes reservadas para atendimento de apenados que estejam com qualquer doença de rotina". 
 
Já a SAP de São Paulo afirmou que "além das medidas de higiene e distanciamento preconizados 
pelos órgãos de saúde, foram suspensas as atividades coletivas, realizada a busca ativa para casos 
similares à covid-19 e a limpeza das áreas foi intensificada", além de outras medidas. 
 
Ministro do STF requisitou informações em nível nacional 
 
O ministro Lewandowski determinou há duas semanas que autoridades prisionais e judiciárias 
informassem quais medidas foram adotadas para evitar a propagação do coronavírus nas prisões 
brasileiras. O ofício de Cury é uma das respostas enviadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 
 
Até o momento, órgãos de 12 estados e do Distrito Federal prestaram as informações solicitadas 
sobre as medidas adotadas nas prisões para combater o coronavírus. 
 
Especialistas como a pneumologista da Fundação Oswaldo Cruz Margareth Dalcomo já alertaram 
publicamente sobre uma eventual catástrofe nos presídios brasileiros, caracterizados pela estrutura 
precária e superlotação. 
 
"Se já é uma catástrofe humana hoje, com uma virose desse grau de transmissibilidade, eu 
considero uma catástrofe geométrica", afirmou a médica, em entrevista à rádio Brasil Atual. 
 
Existem hoje cerca de 14,8 mil leitos de UTI para adultos disponíveis no SUS (Sistema Único de 
Saúde). A estimativa de entidades de médicas é a de que cerca de 90% já estejam ocupados. 
 
Na última terça-feira (31), o ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou "não existir nenhum motivo 
para um temor infundado em relação ao sistema penitenciário. Não existe nenhum caso confirmado 
de infectado." 
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Marco Aurélio manda para a PGR ação de advogado que pede 

prisão de Bolsonaro 
 

O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco 
Aurélio enviou para o vice-procurador-geral da 
República, Humberto Jacques de Medeiros, os 
pedidos de um advogado de Campinas, um 
deputado do PT, e da oposição no Congresso 
Nacional para enquadrar Jair Bolsonaro. 
 
O advogado Rafael Duarte Moya, de Campinas, 
no interior de São Paulo, também requer a prisão 
preventiva de Bolsonaro, mas o ocupante do 
Planalto possui imunidade formal, que garante a 
ele a liberdade enquanto não houver sentença 
condenatória. 
 
O motivo do pedido feito pelo advogado foi o 
pronunciamento de Bolsonaro pedindo a 
reabertura do comércio. "Ora Excelência, o 
Judiciário não pode permitir que o mandatário 
desrespeite as normas mais comezinhas de saúde 
pública e jogue a morte milhares ou milhões de 
brasileiros”, diz Moya. Os relatos foram publicados 
no blog do Fausto Macedo.  
 
Sete partidos de oposição ao governo federal (PT, 
PDT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede e PCB) também 
entraram com uma notícia crime contra Bolsonaro 
por crime de prevaricação em razão de "editar 
Decreto, ato de ofício, apenas para satisfazer seu 
sentimento pessoal", em referência ao ato que 
incluiu igrejas e casas lotéricas entre serviços 
essenciais. Também atribuem incitação ao crime. 
  

https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/marco-aurelio-manda-para-a-pgr-acao-de-advogado-que-pede-prisao-de-bolsonaro
https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/marco-aurelio-manda-para-a-pgr-acao-de-advogado-que-pede-prisao-de-bolsonaro
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“É melhor perder dinheiro do que ser demitido”. Trabalhadores 

já encaram cortes nos salários 
 

Com a escalada da pandemia de coronavírus no 
Brasil e a paralisação de grande parte das 
atividades econômicas, várias empresas já 
começaram a demitir funcionários. Outras já 
começam a cortar salários, amparadas na Medida 
Provisória editada no início deste mês, que abriu 
essa brecha para este momento de emergência. 
Luciana* (nome fictício porque prefere não 
aparecer) foi contemplada por essa redução e 
precisou reajustar sua vida prática. Cancelou a 
pós-graduação e passou a terapia, que fazia 
semanalmente, para o regime quinzenal antes 
mesmo de saber quanto exatamente do seu salário 
seria cortado. “No dia 20 de março, deixamos de 
receber o vale-transporte e vale-refeição”, diz. 
Naquele momento, ela já havia sido avisada sobre 
uma possível renegociação salarial. Isso tudo 
antes de o presidente Jair Bolsonaro editar, na 
quarta-feira (1 de abril) a MP que permite a 
redução da jornada de trabalho e dos salários em 
até 100%, com uma compensação proporcional 
paga pelo Governo, mas só até o teto do seguro-
desemprego (1.813,03 reais). 
 
Empatia ou pragmatismo, o dilema de empresas 
entre o respeito a vidas e a retomada da economia 
Funcionária de uma construtora e contratada via 
CLT, Luciana achou que, quando as primeiras 
conversas sobre renegociações ocorreram, a 
medida afetaria os altos cargos da empresa, que 
são contratos via Pessoa Jurídica (PJ). “Não 
imaginei que respingaria em todo mundo”, afirma. 
Mas nesta sexta-feira, ela recebeu a informação 
oficial da empresa: corte de 10% no salário de 

quem ganha até 5.000 reais e de 20%, para quem ganha acima desse valor, ao menos até junho. 
Para ela, foi um alívio. “Achei que seria de 40%”, diz. “Então não deixa de ser uma boa notícia”. 
 
Embora o setor da construção civil tenha permissão para seguir operando durante a quarentena, a 
empresa onde trabalha Luciana é especializada em projetos em condomínios fechados. E as 
administrações dos condomínios suspenderam a realização de obras neste período, por medida de 
segurança. “A empresa está completamente parada”, conta. Com poucas informações sobre como 
funcionará a MP, ela diz não saber se vai ter direito a receber o complemento prometido pelo 
Governo diante do que a empresa está cortando em seu salário. “Não sei como vai funcionar, se 

https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-06/e-melhor-perder-dinheiro-do-que-ser-demitido-trabalhadores-ja-encaram-cortes-nos-salarios.html
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vamos ter que ir ao banco, se teremos de dar entrada ou se o pagamento é automático”, afirma. 
“Vou esperar que as pessoas que mais precisam consigam receber [o complemento via seguro 
desemprego] e aí eu dou entrada no meu”. O Governo estima que 24,5 milhões de pessoas terão o 
contrato reduzido ou suspenso no país. 
 
Segundo a nova lei, a condição de suspensão completa do contrato de trabalho poderá ter um prazo 
máximo de dois meses. Há, ainda, a possibilidade de redução de jornada. Nesse caso, o limite de 
tempo são três meses. A legislação permite que as negociações sejam feitas individual ou 
coletivamente. Além disso, o texto garante um período de estabilidade para qualquer trabalhador 
com contrato reduzido ou suspenso. Ao longo de todo o tempo em que estiver vigente o acordo, o 
trabalhador não pode ser dispensado. E fica estável por igual período ao fim do acordo. 
 
Trabalhadores sem carteira no limbo 
 
A contrapartida do Governo diante dos cortes atende, no entanto, só aos trabalhadores formais de 
empresas privadas com carteira e dos domésticos com carteira. Os dois grupos somam atualmente 
35 milhões de pessoas, o que representa 53,5% da força de trabalho, segundo o IBGE. Os 
trabalhadores que muitas vezes são contratados como pessoas jurídicas para diminuir os custos 
trabalhistas das empresas ―a chamada pejotização― ficarão de fora de uma contrapartida do 
Governo caso tenham os salários reduzidos. 
 
É o caso de Lucas*, que foi avisado no início da semana sobre o corte de 40% no seu salário, a 
princípio, durante abril e maio, já que a empresa de marketing em que trabalha, de cerca de 300 
funcionários, sofreu uma drástica queda na demanda. “Na segunda-feira me informaram que irão 
reduzir o salário e a jornada de todos da empresa, do presidente ao motorista. Mas como sou PJ, 
acho que infelizmente não entro nessas regras de ajuda do Governo”, afirma. “No início, fiquei bravo 
com a situação, até porque trabalho com muitos prazos, então provavelmente não vou conseguir 
reduzir as horas da minha jornada para conseguir finalizar o que preciso, só o meu salário será 
cortado. Ainda assim, é melhor do que ser demitido, lá ninguém foi demitido ainda”, diz. 
 
Estatais e empresas de capital misto não entram na MP 
 
O engenheiro Henrique* teve o salário e a jornada reduzidos, mas também não receberá nenhuma 
compensação do Governo, porque é concursado da Petrobras. Estatais e empresas de capital misto, 
como Eletrobras e Petrobras, não poderão se beneficiar da MP, porque os regimes jurídicos são 
diferentes, e as contratações feitas por concurso público. Segundo o secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, o objetivo da nova lei é preservar os empregos dos 
trabalhadores do setor privado. 
 
Apesar de ter um trabalho estável, o engenheiro explica que o corte que ele e os colegas irão sofrer 
de um quarto do salário irá pesar para quem tem filhos e muitos compromissos financeiros. “No setor 
da energia estamos vivendo uma crise dupla. Temos de um lado uma forte queda de demanda por 
causa da epidemia de coronavírus e do outro, um excedente de petróleo por conta da guerra entre 
Arábia Saudita e Rússia”, diz ele, lembrando que os preços do brent foram para o chão. “A operação 
está próxima de não ser viável”, completa. Apesar da empresa ter reduzido seu horário de 8h para 
6h ao dia, acredita que continuará trabalhando a carga horária de sempre porque trabalha com 
projetos que necessitam agilidade. “Ontem já não cumpri as 6 horas, porque estou com muitos 
projetos. Temos uma equipe muito comprometida”, explica. 
 



 

 

Henrique afirma que está incomodado com a diferenciação que fizeram entre os cortes dos salários 
dos trabalhadores do regime administrativo ―do qual faz parte— e daqueles que ocupam cargos 
com gratificações extras. Este último grupo, que inclui gerentes, consultores, assessores e 
supervisores, terão a postergação do pagamento —entre 10% e 30%—, da remuneração mensal até 
setembro. “É tragicômico que justamente as pessoas com uma das melhores remunerações da 
empresa não sofrerão cortes, apenas um adiamento de parte do salário”, afirma. 
 
Em nota ao EL PAÍS, a Petrobras justificou que os empregados em regime administrativo 
trabalharão por menos horas e a sua remuneração manterá o mesmo valor por hora trabalhada. “Já 
os gestores, é comum ficarem à disposição da companhia permanentemente durante todo o dia. 
Esses empregados não terão redução de jornada e, em momentos de crise, podem ser acionados 
inclusive em horários estendidos”, disse a petroleira, explicando que, a medida adotada foi de 
redução temporária da remuneração com postergação do pagamento. 
 
Informais ainda não sabem como e quando receberão auxílio 
 
Enquanto os trabalhadores formais se adaptam a uma realidade que não se sabe até quando vai 
durar, os informais de baixa renda ainda não sabem quando exatamente receberão um auxílio 
emergencial de 600 reais em decorrência da pandemia da Covid-19, que consta em outra MP 
sancionada pelo presidente, voltada para os informais. A dúvida geral é como ter acesso ao dinheiro. 
 
Em um dos cruzamentos da avenida Pedroso de Morais, na zona oeste de São Paulo, o catador de 
lixo Luiz Antonio resolveu pedir dinheiro em um dos sinais de trânsito já que não consegue mais 
vender o material reciclável que recolhe. “Estou passando fome. Quando isso tudo vai acabar? Ouvi 
falar que o Governo vai dar uma ajuda, mas como que faço para ganhar?", disse à reportagem. 
 
Nesta sexta-feira, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que os trabalhadores informais 
elegíveis “muito provavelmente” receberão antes da Páscoa o primeiro pagamento. E que será 
usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em 
nenhum cadastro do Governo mas têm direito ao benefício. O alcance do auxílio vai depender, 
portanto, da taxa de adesão dessas pessoas, uma tarefa que não será fácil para o Governo, já que 
muitas delas não possuem smartphones ou internet. 
 
* Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos entrevistados. 
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MT recebe 3 mil comprimidos de cloroquina e aguarda 

orientação do Ministério da Saúde para uso contra a Covid-19 
 

O secretário de Saúde do estado, Giberto 
Figueiredo, anunciou, em entrevista, nesta 
segunda-feira (6), que Mato Grosso já recebeu três 
mil comprimidos de cloroquina e que aguarda 
orientação do Ministério da Saúde para que o 
medicamento seja usado em pacientes infectados 
com o novo coronavírus. 
 
O uso do medicamento não é recomendado para 
casos leves de Covid-19 tratados fora do ambiente 
hospitalar, por risco de efeitos colaterais. Embora 
seja testada no combate ao coronavírus, a 
cloroquina costuma tratar doenças como malária e 
lúpus. 
 
O Ministério da Saúde começou a distribuir o 
medicamento aos estados no fim do mês de 
março. Em todo o país, já foram distribuídos 3,4 
milhões de comprimidos de cloroquina e 
hidroxicloroquina para uso em pacientes com 
formas graves da Covid-19. 
 
Em Mato Grosso, segundo o secretário, os 
medicamentos recebidos serão encaminhados, nas 
próximas semanas, aos hospitais referência em 
tratamento de pacientes com coronavírus. 
 
“Todos esses comprimidos serão distribuídos aos 
hospitais referência, mas ainda devem aguardar os 
protocolos da Ministério da Saúde’, explicou 
Gilberto. 
 
Por ser uma doença nova, ainda não há evidências 
científicas suficientes que comprovem a eficácia do 
medicamento para casos de coronavírus. No 

entanto, há estudos promissores que demonstram o benefício do uso em pacientes graves. 
 
Remédio controlado 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, no dia 20 de março, enquadrar a 
hidroxicloroquina e cloroquina como medicamentos de controle especial para evitar que pessoas que 
não precisam do medicamento provoquem o desabastecimento do mercado. 
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Dois dias depois, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou a juízes de todo o país um estudo 
técnico elaborado pelo hospital Sírio Libanês e que aponta incerteza da eficácia do uso da 
hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. 
 
O Ministério da Saúde validou o medicamento e autorizou seu uso, em caráter experimental, apenas 
para pacientes em estado grave. 
 
Coronavírus em MT 
 
O pico da doença, segundo Gilberto Figueiredo, deve ocorrer entre a primeira quinzena deste mês e 
o início de maio. Nesse período, as ações de prevenção e combate devem ser reforçadas no estado. 
 
Até a manhã desta segunda-feira, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), foram 
confirmados 60 casos do novo coronavírus em Mato Grosso, além de um óbito, registrado no dia 3 
deste mês. 
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MP recomenda medidas preventivas a órgãos de saúde e 

hospitais 
 

O Ministério Público Estadual de Alagoas (MPAL) 
recomendou que promotores de justiça e todas as 
instituições que fazem parte do Sistema Nacional 
de Localização e Identificação de Desaparecidos 
do Ministério Público (Sinalid/CNMP) adotem 
medidas de prevenção sobre corpos que por 
ventura cheguem a hospitais e ao Serviço de 
Verificação de Óbitos (SVO) com suspeita de 
infecção pela Covid-19, mas sem ser identificados, 
de modo que sejam colhidas provas que, em caso 
de necessidade, possam ajudar a descobrir quem 
foram aquelas pessoas. 
 
Na recomendação, expedida pelo procurador-geral 
de justiça interino, Sérgio Jucá, e pela 
coordenadora do Programa Estadual de 
Localização e Identificação de Desaparecidos do 
Ministério Público de Alagoas (Plid/AL), promotora 
de justiça Marluce Falcão, o MPAL está 
disponibilizando aos órgãos estadual e municipais 
da saúde, hospitais públicos e privados 
referenciados no tratamento da Covid-19 em 
Alagoas, à Perícia Oficial, à Uncisal/SVO – Serviço 
de Verificação d e Óbito , assim como para outras 
instituições legitimadas à adoção dos 
procedimentos estabelecidos na Portaria Conjunta 
nº 1/2020, do Conselho Nacional de Justiça e do 
Ministério da Saúde, acesso ao Sistema Nacional 
de Localização e Identificação de 
Desaparecidos(Sinalid/CNMP), a partir de 
qualquer estação computacional com acesso à 
rede mundial de computadores 
(https://apps.mprj.mp.br/sinalid), mediante login e 
senha, através de solicitação à coordenação do 
Plid/AL, por meio do e-mail institucional 

plid@mpal.mp.br, com o fim de que seja utilizada a plataforma do referido serviço para registro 
(anexados os respectivos documentos) de pacientes não identificados ou hospitalizados sem 
conhecimento de seus familiares. 
 
Em caso de ser registrada alguma morte com suspeita decorrente do coronavírus, o Ministério 
Público orienta que quando do preenchimento dos dados junto ao Sinalid, o órgão ou hospital 
responsável anexe cópia da declaração de óbito e informações acerca do local de sepultamento, 

https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2020/04/06/mp-recomenda-medidas-preventivas-a-orgaos-de-saude-e-hospitais/
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para fins de posterior localização e identificação, principalmente, para orientação dos familiares e 
autoridades públicas. 
 
As autoridades ministeriais também sugerem que o serviço de assistência social das unidades 
hospitalares seja o responsável pelo cadastramento e registro no Sistema Nacional de Localização e 
Identificação de Desaparecidos, sob a coordenação, capacitação e supervisão do Plid/AL. 
 
Perícia Oficial e Uncisal 
 
À Perícia Oficial e à Uncisal, o Ministério Público recomendou a apresentação de protocolo 
procedimental para efetivar a coleta segura de impressão datiloscópica do polegar do paciente que 
venha a óbito sem identificação, com confirmação ou não da Covid-19, fotografia da face e, se 
possível, coleta segura de material genético para guarda e posterior utilização pelo banco de perfis 
genético (DNA), estabelecendo a cadeia de atos procedimentais. E, além disso, os órgãos 
responsáveis devem, claro, registrar as providências adotadas no Sinalid, com o estabelecimento de 
saúde onde ocorreu o óbito, prontuário e cópia de eventuais documentos. 
 
“O Ministério Público de Alagoas, desde 2018, já opera com sucesso o Sinalid, por meio do 
Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid). Agora, no enfrentamento das 
causas sociais advindas com a pandemia da Covid-19, o acesso a essa plataforma pelos hospitais 
será um grande aliado para que as famílias e o estado venham localizar e identificar vítimas do 
coronavírus após o sepultamento. Neste momento, temos que ser um Ministério Público resolutivo e 
proativo, assegurando aos alagoanos direitos inerentes a pessoa humana” afirmou Marluce Falcão. 

  



 

 

06/04/2020 10h15 

 

 

Próxima sessão do CNJ terá sustentação oral por 

videoconferência 
 

Os advogados e partes poderão sustentar 
oralmente suas posições por videoconferência na 
sessão do Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça da próxima terça-feira (14/4). 
 
Para fazer a sustentação oral, o interessado 
recebe um link que permite ingresso ao 
julgamento. Para se inscrever é necessário entrar 
em contato, até o dia 13 de abril, com a Secretaria 
Processual do órgão pelo telefone (61) 2326-5180 
ou pelo e-mail secretaria@cnj.jus.br. 
 
A sessão será novamente feita por meio da 
Plataforma Emergencial de Videoconferência para 
Atos Processuais, utilizada pelo CNJ e colocada à 
disposição dos tribunais brasileiros. A ferramenta 
permite ampliar o trabalho dos magistrados, 
enquanto o período emergencial de saúde 
inviabilizar o trabalho presencial. 
 
A sessão começa às 14h e será transmitida pela 
página oficial do CNJ no Facebook. 
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Cenário Internacional 
 

 

 
6 de abril - 08h33 

Europa já tem mais de 50 mil mortos por causa do novo coronavírus 
A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 50 mil pessoas na Europa, segundo um balanço 
da agência de notícias France Presse (AFP) divulgado na manhã desta segunda-feira (6). Quase 
85% dessas mortes aconteceram na Itália, Espanha, França e Reino Unido. 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/europa-ja-tem-mais-de-50-mil-mortos-por-causa-do-
novo-coronavirus.ghtml 
 

 
6 de abril 

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 6 April 2020 
Em novo alerta feito no fim de semana, Tedro Ghebreyesus, pediu que os países não relaxem nas 
medidas de restrição social sob pena do covid-19 retornar às áreas onde aparentemente estaria sob 
controle. Ele ainda destacou sobre os estudos que estão sendo feitos para o uso de máscaras e 
apresenta principais orientações da OMS 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---6-april-2020 
 

 
5 de abril – 09h01 

França autoriza uso de anestésico veterinário para tratar doentes com covid-19 
Para contornar a falta de remédios provocada pela epidemia de coronavírus, a França autorizou o 
uso de um anestésico de cavalos em doentes graves, internados em UTIs. A autorização para a 
utilização de dois medicamentos à base de propofol foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira (3) 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/04/05/franca-autoriza-uso-de-anestesico-
veterinario-para-tratar-doentes-com-covid-19.htm 
 

 
6 de abril - 16h40 

COVID-19: City of Ottawa places more than 4,000 employees on unpaid leave of absence 
O Canadá adotou o uso indiscriminado de máscaras para conter o novo coronavírus e espera 
receber insumos dos Estados Unidos. Somente em Ontário há 4.347 casos da doença e mais de 
100 óbitos. 
https://ottawacitizen.com/news/local-news/covid-19-17-new-ottawa-cases-cerb-applications-
open/wcm/c80082a9-192f-485e-bdd6-28b0dad2bda3/ 
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4 de abril - 20h13 

'Não queremos outros conseguindo máscaras', diz Trump sobre equipamentos em produção 
contra o coronavírus 
Em pronunciamento neste final de semana, Trump afirmou que "precisamos das máscaras. Não 
queremos outros conseguindo máscaras. É por isso que estamos acionando várias vezes o ato de 
produção de defesa. Você pode até chamar de retaliação porque é isso mesmo. É uma retaliação. 
Se as empresas não derem o que precisamos para o nosso povo, nós seremos muito duros”. 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/nao-queremos-outros-conseguindo-
mascaras-diz-donald-trump-sobre-equipamentos-de-protecao-contra-o-coronavirus.ghtml 
 

 
6 de abril - 13h09 

EUA em desespero com Covid-19 
Nova Iorque está a viver uma situação de desespero. A epidemia de COVID-19 continua a crescer 
nos Estados Unidos e a fazer mais de mil mortos todos os dias. No domingo, foram anunciadas mais 
1.165 mortes. O total deve atingir as dez mil, esta segunda-feira. 
https://pt.euronews.com/2020/04/06/eua-em-desespero-com-covid-19 
 

 
6 de abril - 15h30 

Europa oriental reforça combate à Covid-19 
Uma Páscoa mais triste mas em segurança. A Polónia está a considerar o que Portugal já fez, 
restringir as reuniões familiares durante o período pascal de forma a impedir contágios de Covid19. 
Com 3500 casos, o país estima que o ritmo de infeções está a aumentar. 
https://pt.euronews.com/2020/04/06/europa-oriental-reforca-combate-a-covid-19 
 

 
6 de abril - 09h31 

Empresas chilenas frente al Covid-19: Anglo American toma medidas para apoyar a 
contratistas y proveedores de sus operaciones en el pais 
Las mineras siguen tomando medidas en sus operaciones en el mundo en medio de la expansión 
del coronavirus. En Chile, Anglo American informó este lunes 6 de abril que han implementado 
medidas para apoyar a los contratistas y proveedores de sus operaciones, las que beneficiarán a 
215 colaboradores en el pais 
https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/empresas-chilenas-frente-al-covid-19-anglo-american-
toma-medidas-para/2020-03-17/083523.html 
 

 
5 de abril 

Vice-presidente do Equador se desculpa por imagens de retiradas de corpos 
Guayaquil é a cidade com mais óbitos e funerárias não conseguem realizar sepultamentos. No 
sábado, cerca de 150 corpos, vítimas do novo coronavírus, foram retirados de residências. Alguns 
corpos foram enrolados em plásticos e deixados na rua. Imagens da tragédia circularam nas redes 
sociais e foram confirmados como verídicas pelas agências de checagem de notícias. Na América 
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do Sul, o Equador parece ser o país com mais dificuldade para enfrentar a pandemia, enquanto 
países como Venezuela e Bolívia divulgam poucas informações e exercem controle sobre a mídia. 
https://www.cartacapital.com.br/mundo/vice-presidente-do-equador-se-desculpa-por-imagens-de-
retiradas-de-corpos/ 
 

 
5 de abril - 13h17 

Uruguaios contam como é a rotina de trabalho durante a pandemia 
Apesar da pandemia do novo coronavírus, os profissionais de serviços essenciais, aquelas 
atividades que não podem parar, seguem suas rotinas de trabalho. No entanto, muita coisa mudou, 
a começar pelos cuidados que devem ter para evitar o contágio. Profissionais de saúde, que 
trabalham na linha de frente do combate a covid-19, falam sobre medos, preocupações e cuidados 
não apenas com a saúde dos outros, mas com a própria. 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/uruguaios-contam-como-e-rotina-de-
trabalho-durante-pandemia 
 

 
5 de abril 

Novos casos de Covid-19 em Cuba chegam a 32 e um total de 320 
Após a adição de 32 novos casos, o número confirmado em Cuba com o Covid-19, causado pelo 
coronavírus SARS Cov-2, chegou a 320, informou hoje o Ministério da Saúde Pública. Dos últimos 
afetados pela doença, todos são cubanos, disse Francisco Durán, diretor de Epidemiologia do 
organismo mencionado. 
https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30427&SEO=novos-casos-de-covid-19-em-
cuba-chegam-a-32-e-um-total-de-320 
 
 
 

  

https://www.cartacapital.com.br/mundo/vice-presidente-do-equador-se-desculpa-por-imagens-de-retiradas-de-corpos/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/vice-presidente-do-equador-se-desculpa-por-imagens-de-retiradas-de-corpos/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/uruguaios-contam-como-e-rotina-de-trabalho-durante-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/uruguaios-contam-como-e-rotina-de-trabalho-durante-pandemia
https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30427&SEO=novos-casos-de-covid-19-em-cuba-chegam-a-32-e-um-total-de-320
https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30427&SEO=novos-casos-de-covid-19-em-cuba-chegam-a-32-e-um-total-de-320


 

 

Mais notícias importantes 
 

 
UOL - 6 de abril - 01h40 

Embaixada da China rebate Weintraub sobre coronavírus: "Cunho racista"  
Em mais um momento de tensão na relação entre Brasil e China, a conta oficial da embaixada 
chinesa no Twitter rebateu o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ironizou a China nas 
redes sociais, e fala em "forte indignação" contra o ministro 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/06/embaixada-da-china-weintraub-
coronavirus.htm 
 
VALOR INVESTE - 4 de abril - 11h33 

Bolsonaro é denunciado a tribunal internacional por ‘estimular contágio’ de coronavírus 
A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) denunciou o presidente Jair Bolsonaro 
junto ao Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, na Holanda, pela prática de crime contra a 
humanidade na condução da resposta do governo brasileiro à pandemia de coronavírus. 
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/04/04/bolsonaro-e-denunciado-
a-tribunal-internacional-por-estimular-contagio-de-coronavirus.ghtml 
 
OAB - 1 de abril - 17h48 

Nota da Comissão Especial de Direito Eleitoral - Não é hora de esticar mandatos 
Todo o país está mobilizado para superar a gravíssima crise causada pela pandemia da Covid-19. A 
comoção nacional, no entanto, não pode servir a oportunismos políticos que enfraqueçam as 
instituições democráticas. Há poucos dias houve a ameaça do estado de sítio; agora a ampliação 
artificial dos mandatos de prefeitos e vereadores. Já existe até uma PEC buscando assinaturas para 
esticar mandatos sem eleições, a pretexto de combater o coronavírus. 
https://www.oab.org.br/noticia/58027/nota-da-comissao-especial-de-direito-eleitoral 
 
FOLHA DE S.PAULO - 6 de abril - 10h20 

Doria renova quarentena até o dia 22 em SP 
Alguns especialistas chegaram a defender mais um mês de isolamento; internações em leitos de UTI 
deram um salto de 1.500% no estado 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/04/medicos-recomendam-nova-
quarentena-de-15-a-30-dias-em-sp.shtml 
 
G1 - 6 de abril - 13h27 

SP prevê 1,3 mil mortes por coronavírus até o dia 13; sem isolamento social, estimativa seria 
de 5 mil 
Para os próximos 6 meses, estimativa é de 111 mil mortes com as medidas já implementadas no 
estado, contra 277 mil sem restrições, segundo Instituto Butantan e governo estadual. SP registrou 
275 mortes por coronavírus e 4.620 casos confirmados da doença até este domingo (5). 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/06/sp-preve-1300-mortes-por-coronavirus-ate-13-
de-abril-sem-medidas-de-isolamento-social-estimativa-seria-de-5-mil-mortes.ghtml 
 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - 2 de abril - 10h28 

CNS defende taxação de grandes fortunas como alternativa de investimentos para o SUS 
Somente no Senado Federal existem quatro projetos de lei em análise sobre o tema. Um deles 
prevê a arrecadação anual de R$ 70 a 80 bilhões, sendo que 50% dos recursos serão destinados ao 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1091-cns-defende-taxacao-de-grandes-fortunas-
como-alternativa-de-investimentos-para-o-sus 
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THE INTERCEPT BRASIL - 6 de abril - 01h03 

Apesar da propaganda, não há criptografia de ponta a ponta nas reuniões feitas pelo Zoom 
ZOOM, O SERVIÇO de videoconferência cujo uso disparou durante a pandemia de covid-19, afirma 
utilizar a forma considerada mais segura de comunicação pela internet, a criptografia de ponta a 
ponta, que protege as conversas contra todos os terceiros externos. Mas a empresa está, na 
verdade, usando uma definição peculiar do termo, pois o próprio Zoom tem acesso a áudio e vídeo 
não criptografados das reuniões. 
https://theintercept.com/2020/04/06/zoom-reunioes-criptografia-coronavirus/ 
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