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A Medida Provisória 932/2020, publicada 
ontem, 01, reduz por três meses (abril, maio 
e junho) as contribuições que são recolhidas 
pelas empresas para financiar o "Sistema S". 

Já em vigor, a decisão foi anunciada dentro 
do pacote emergencial de ações do Governo 
para atenuar os impactos da pandemia do 
Coronavírus no país.

As alíquotas passam a ser de:

- Sescoop 1,25%
- Sesc e Sest 0,75%
- Senac, Senai e Senat 0,50%
- Senar, conforme as incidências:
- Sobre a Folha de pagamentos 1,25%
- Sobre a receita das pessoas jurídicas 
0,125%
- Sobre a receita das pessoas físicas 0,10%;

Importante frisar que a redação da MP não 
contempla a redução para as contribuições 
destinadas ao INCRA e o Salário Educação 
(que somados resultam em 2,7%, para a 
maioria dos contribuintes).

MP nº 932/2020 estabelece 
redução de 50% do Sistema S

O ministro 
Henrique 
Mandetta afirmou 
que o Ministério 
da Saúde deve 
publicar um 
protocolo para a 
orientações do 
desenvolvimento 
artesanal de 
máscaras faciais 
caseiras para a 
população em 
geral, que não 
trabalhe em 
sistemas de saúde 
nem apresente 
sintomas de 
Covid-19. Durante 
a coletiva de 
imprensa da 
última 
quarta-feira 1º, 
Mandetta afirmou 
que qualquer 
pessoa pode fazer 
as máscaras em 
casa. “Funciona 
muito bem como 
barreira”, disse.

Os sete 
governadores dos 
Estados do Sul e 
Sudeste se 
reuniriam nesta 
manhã para 
elaborar um 
documento com 
pedidos de ações 
urgentes ao 
Governo Federal. 
Dentre as 
solicitações estão a 
suspensão dos 
pagamentos das 
dívidas com a 
União por 12 
meses; 
recomposição de 
perdas de outras 
receitas 
especialmente pelo 
ICMS; prorrogação 
do prazo final dos 
precatórios por 12 
meses com retorno 
progressivo dos 
pagamentos das 
dívidas dos 
Estados; dentre 
outras. 

Balanço 
Casos confirmados

7.910
Brasil

252
Paraná

3.506
São Paulo

Fonte: Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná e São Paulo, atualizado em 02/04.  

Fonte: Ministério da Saúde Arte: UOL Notícias 

REGIONAL 
Oito laboratórios estão habilitados para 
testes de identificação do Coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde habilitou 
mais quatro laboratórios para ajudar o 
Laboratório Central do Estado (Lacen) na 
validação dos testes de casos suspeitos do 
novo coronavírus (Covid-19). Três são 
privados: Hermes Pardini (MG), Fleury (SP) e 
Rede D'Or (RJ). Além destes, o do Hospital 
das Clínicas do Paraná, que é público. Eles 
se juntam a outros quatro já integrados à 
rede estadual: Genoprimer e Unimed, em 
Curitiba; Sabin, em Brasília, e Dasa, em São 
Paulo. Esses laboratórios auxiliam o 
Laboratório Central do Estado (Lacen-PR), 
que realiza cerca de 600 testes por dia, a 
aumentar a constatação da circulação viral 
no Paraná.
Fonte: Agência de Notícias do Paraná 

Coronavírus: 
ministro da 
Saúde recomenda 
uso de máscaras 
caseiras

Fonte: Veja 

Governadores do 
Sul e Sudeste 
enviarão pedido de 
ajuda urgente 
a Bolsonaro

Fonte: Estadão

GERAL

Hospital de Clínicas da Unicamp está 
credenciado para realizar diagnóstico 
da COVID-19

O Hospital de Clínicas (HC) da 
Universidade Estadual de Campinas, a 
partir desta quarta-feira (1º), está 
habilitado para a realização de diagnóstico 
da COVID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus. Os testes para a detecção 
foram desenvolvidos pela força-tarefa 
Unicamp contra a COVID-19, liderada pelo 
professor Marcelo Mori, do Instituto de 
Biologia (IB). A equipe destaca que os 
testes ainda não começaram a ser 
realizados. A condução será realizada pelo 
Laboratório de Patologia Clínica do HC e 
pelo professor Alessandro Farias, 
coordenador da frente de diagnósticos da 
força-tarefa.
Fonte: Portal do Governo de São Paulo

Cientistas publicam um novo estudo 
sobre Coronavírus a cada três horas; 
China lidera

De todas as frentes que estão tentando 
trazer respostas sobre o novo Coronavírus 
(Sars-CoV-2) e sobre a doença causada por 
ele (Covid-19), a ciência talvez tenha agido 
com mais rapidez. Até o final de março, 
pesquisadores do mundo todo já tinham 
publicado 642 estudos científicos 
especificamente sobre o novo vírus e sobre 
a nova doença, cuja aparição foi relatada 
no final do ano passado na China. É uma 
média de um estudo novo a cada três 
horas. São os cientistas chineses, que 
lideram os trabalhos: 37% das pesquisas 
sobre o novo tipo de Coronavírus e a nova 
doença têm, por trás, um autor de uma 
instituição de pesquisa da China. Estados 
Unidos, Reino Unido e Alemanha aparecem 
na sequência como líderes nos trabalhos. 
Fonte: Folha de São Paulo 

Casos Oficiais no Brasil 
e no Mundo 

Todo cuidado é pouco. Proteja 
você e cuide de quem você ama!

USO DE 
MÁSCARAS 
FACIAIS CASEIRAS 
As máscaras faciais já estão em falta nas 
Unidades de Saúde em diversos pontos do 
Brasil. Entretanto, as máscaras produzidas 
em casa podem ser um forte aliado na 
prevenção contra a Covid-19. 

Confira algumas dicas para o uso:  

O Ministério da Economia anunciou que o 
prazo para entrega das declarações de 
Imposto de Renda de pessoas físicas 2020 
foi prorrogado por 60 dias. A entrega, que 
devia ser feita até o dia 30 de abril, poderá 
ser realizada até 30 de junho. 

A decisão ocorre por conta da restrição à 
circulação pelo Coronavírus que tem 
impedido contribuintes de pegar 
documentos necessários.

A multa que seria aplicada para quem não 
entregasse em 30 de abril só será cobrada se 
o contribuinte estourar o novo prazo, até 
23h59 de 30 de junho.

Prorrogado prazo de 
entrega de declaração de 
IR para 30/06

O item deve ser lavado após o 
uso com água sanitária ou 
hipoclorito de sódio;

O uso deve ser individual, 
nunca compartilhe o material;

É indicado que cada pessoa 
tenha quatro ou cinco máscaras; 

A lavagem das mãos deve ser 
frequente, principalmente antes 
e após do uso da máscara;

Outras medidas de prevenção 
não devem ser descartadas, 
como o ato de evitar tocar a face. 
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