BOLETIM CORONAVÍRUS • 17/08
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
A semana tem início com o Brasil ultrapassando a marca dos 108 mil óbitos em decorrência da
Covid-19 e 3.359.570 de infectados pela doença. Apenas o Estado de São Paulo registra mais de
700 mil casos e se aproxima das 27 mil mortes.
Hoje, o Instituto de Pesquisa Datafolha divulgou pesquisa de opinião que revela o desempenho
dos atuais parlamentares no exercício de mandatos no Congresso Nacional é considerado ótimo
ou bom por 17%. O índice é levemente inferior ao coletado no último levantamento, no final de
maio. No mesmo período, a reprovação aos parlamentares subiu de 32% para 37%, e a avaliação
regular caiu de 47% para 43%.
Rememore-se que na última semana o mesmo Instituto divulgou números relativos ao
desempenho do governo do Presidente Jair Bolsonaro. A aprovação ao governo cresceu de 32%
para 37% desde a segunda quinzena de junho e atingiu sua melhor taxa de ótimo ou bom desde
o início do mandato. A reprovação, teve recuo mais acentuado e caiu de 44% para 34% no
mesmo período.
O Presidente deu prosseguimento à agenda de viagens pelo País. Hoje ele esteve em Sergipe,
onde participou da inauguração da Usina Termelétrica Porto de Sergipe, considerada a maior da
América Latina em seu segmento. Foi a primeira viagem do Presidente ao Estado desde que foi
eleito, em outubro/2018.
Enquanto o Presidente segue com sua agenda política, o Ministro Paulo Guedes busca
entendimento para buscar alternativas legislativas que sejam capazes de conjugar controle de
despesas e acionamento dos gatilhos do teto de gastos. O Ministro reuniu-se hoje com o
Senador Marcio Bittar (MDB/AC), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do pacto
federativo e também é relator designado da proposta de Orçamento de 2021 e deverá ser
indicado pelo Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AP), para a relatoria dessa
nova PEC que busca garantir o cumprimento do teto de gastos sem mudanças. A intenção do
governo seria acelerar a aprovação de propostas que garantam controle de gastos e abra espaço
no Orçamento para investimentos e para o Renda Brasil, programa desenhado para substituir o
Bolsa Família.
No que diz respeito à corrida para uma vacina contra a Covid-19, o governo chinês anunciou que
registrou em seu órgão de propriedade intelectual uma das suas propostas de vacina. O projeto
patenteado se encontra na terceira fase de testes, a última antes da implantação. A vacina foi
desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela companhia biofarmacêutica local CanSino
Biologics.
No cenário internacional, a Nova Zelândia anunciou adiamento das eleições em razão do
aumento de casos de Covid-19, o que provocou o fechamento da maior cidade do país,
Auckland. Na Europa, a fechar discotecas e boates, além de obrigar o uso de máscaras ao ar livre
em algumas áreas durante a noite por conta do aumento de casos de coronavírus entre os jovens
do país. É a primeira volta às restrições adotadas no país desde que a quarentena passou a ser
flexibilizada. Na última sexta-feira (14), a Espanha adotou a mesma medida após também
registrar crescimento de casos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.359.570 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 108.536 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,2%.
BOLETIM Na semana passada, a Fiocruz divulgou Boletim Observatório Covid-19 (link) relativo
às semanas epidemiológicas 31 (26/07 a 01/08) e 32 (2 a 08/08). O documento indica que a
disponibilidade de leitos de UTI para COVID-19 vem se mostrando uma questão menos crítica
no país, mas ainda há estados em situação de alerta, como Santa Catarina e Distrito Federal.

PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO MISTA A Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a situação fiscal e
a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde
relacionada ao coronavírus realizou reunião para debater os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento científico no país. Na ocasião, parlamentares e convidados defenderam a
aprovação do PLP 135/2020, que proíbe o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A matéria já foi aprovada pelo Senado na
última semana e aguarda deliberação pela Câmara dos Deputados.

