BOLETIM CORONAVÍRUS • 01/07
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Hoje (01), o Brasil ultrapassou a marca de 60.000 mortos pela COVID-19. Até o momento, foram
registrados 1.448.753 casos confirmados e 60.632 óbitos pela doença. Durante coletiva de
imprensa, o Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de
Medeiros, afirmou que há uma curva ascendente de novos casos e aparente tendência de
estabilização de óbitos. Os dados do Ministério também apontam que há interiorização da
doença nas regiões Nordeste e Sudeste.
Em coletiva de imprensa, o Diretor-Executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael
Ryan, afirmou que a pandemia é um desafio complexo para o Brasil, destacando que o País deve
se concentrar em reduzir a mortalidade e a transmissão da doença. A OMS insistiu na
necessidade de que os países adotem uma estratégia abrangente, com um conjunto de medidas
já comprovadas para controlar o quadro, como distanciamento social, higienização e isolamento
de suspeitos.
Após a formalização da prorrogação do auxílio-emergencial anunciada ontem, foi publicada hoje
a Medida Provisória (MPV) 988/2020, que abre crédito extraordinário de R$ 100 bilhões ao
Ministério da Cidadania para o pagamento do auxílio.
Na Comissão Externa que acompanha as ações do governo de combate ao novo coronavírus, foi
realizada reunião sobre o desenvolvimento de vacina pela Universidade de Oxford em parceria
com a AstraZeneca. Durante a reunião, Jorge Mazzei, Diretor-Executivo de Relações
Corporativas, Regulatório e Acesso ao Mercado da AstraZeneca Brasil, afirmou que, caso a
vacina se comprove eficaz em testes preliminares, a produção no Brasil começará no fim do ano.
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, explicou que o acordo fechado com a empresa
prevê a compra do ingrediente ativo e transferência de tecnologia, para que o laboratório BioManguinhos possa produzir a vacina contra COVID-19 antes dos resultados dos estudos finais e
registro da vacina.
Em coletiva de imprensa, o Governador de São Paulo, João Dória (PSDB) anunciou os 12 centros
clínicos que serão responsáveis pelo recrutamento de voluntários para a terceira fase de testes
da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac
Biotech. O estudo clínico será coordenado pelo Butantan, que assinou um acordo de cooperação
com a Sinovac no início de junho. De acordo com o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas,
os testes devem se iniciar na próxima semana.
No cenário internacional, o Diretor Regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, Ahmed AlMandhari, demonstrou preocupação com o avanço dos casos da COVID-19 no Oriente Médio e
na África.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 1.448.753 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 60.632 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 4,2%.
INDÍGENAS Ontem (30/06), a missão conjunta de reforço no combate à COVID-19 em
populações indígenas de Roraima chegou a duas aldeias Yanomami. Equipes do Ministério
evaram atendimento médico e insumos às comunidades.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ESTRANGEIROS Ontem (30/06), em edição extra do Diário Oficial da União, foi publicada
Portaria (link) que restringe, pelo prazo de trinta dias, a entrada no País de estrangeiros de

qualquer nacionalidade, por rodovias, por outros meios terrestres, por via aérea ou por
transporte aquaviário.
MPV 988/2020 Foi publicada a Medida Provisória 988/2020 (link) que abre crédito
extraordinário de R$ 100 bilhões ao Ministério da Cidadania. Os recursos extras serão utilizados
para o pagamento da prorrogação do auxílio emergencial.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
PRAZOS A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou em Resolução (link), até 31/07, a
suspensão dos prazos processuais da Agência, em decorrência da pandemia.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
ENSINO O MEC realizou coletiva de imprensa para a divulgação de ações de enfrentamento à
pandemia no ensino superior. Foram anunciadas soluções de conectividade para estudantes de
baixa renda, além de um Protocolo de Biossegurança (link), com recomendações às instituições
que planejam o retorno presencial às aulas.

