BOLETIM CORONAVÍRUS • 24/08
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
No dia em que o Brasil atingiu a marca de 115 mil óbitos em decorrência da Covid-19, o
Presidente Jair Bolsonaro participou de evento realizado no Palácio do Planalto com a presença
de grupo de médicos que defendem o protocolo de uso precoce da cloroquina e da
hidroxicolooquina no tratamento da doença. O evento chamado “Brasil vencendo a Covid-19”
foi organizado pelo assessor da Casa Civil, Arthur Weintraub.
Durante a cerimônia, o Presidente fez um retrospecto sobre as decisões do Ministério da Saúde
a respeito do protocolo de tratamento da doença e lembrou que é o médico que tem a
prerrogativa para a prescrição de medicamentos.
Até o mês de maio, o Ministério orientava o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em casos
graves e apenas em pacientes hospitalizados. Nesta segunda-feira, Bolsonaro elogiou a atuação
do Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que mudou o protocolo, incluindo a
possibilidade da prescrição do medicamento em casos com sintomas leves.
O Ministro, contudo, não participou do evento. Pazuello cumpriu agenda no Ceará, onde
acompanhou o início das operações da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da COVID-19, na
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Outro momento da agenda do Presidente foi o encontro com o Ministro da Economia, Paulo
Guedes. Hoje, o Ministro apresentou ao Presidente as diretrizes do Renda Brasil, programa que
o governo prepara para substituir o Bolsa Família. A expectativa era que as propostas do
Governo fossem anunciadas amanhã (25). Todavia, o anúncio foi adiado sem nova data para
ocorrer. Para amanhã, aguarda-se a apresentação do programa que substituirá o Minha Casa
Minha Vida. O programa será rebatizado como “Casa Verde Amarela”.
Hoje, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus,
declarou em entrevista coletiva que cerca de 172 países estão envolvidos no plano da OMS,
batizado de Covax, desenvolvido para garantir acesso igualitário a vacinas contra a COVID-19.
Por fim, importa assinalar que países estrangeiros têm enfrentado o recuo na reabertura das
atividades. O Governo da Catalunha, na Espanha, anunciou novas restrições para impedir o
aumento dos casos. Entre as medidas anunciadas estão a proibição de confraternizações com
mais de 10 pessoas, a redução da lotação das salas de aula e a realização de 500.000 testes em
escolas. A Espanha vê crescer o número de casos da covid-19. Com 386.000 casos e 28,8 mil
mortes, voltou aos rankings de países mais afetados pela doença no mundo.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.622.861 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 115.309 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,2%.
TESTES Foi realizada cerimônia de inauguração da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da COVID19 no campus da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Ceará.
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
CLOROQUINA O Presidente Jair Bolsonaro participou do evento “Brasil vencendo a COVID-19”,
no qual médicos e membros do Governo se reuniram para cerimônia em defesa do uso da
hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSS Foi publicada Portaria Conjunta (link) da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que disciplina a
operacionalização da antecipação de parcelas de salário mínimo mensal ao requerente do
auxílio por incapacidade temporária.

