BOLETIM CORONAVÍRUS • 26/08
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
No dia em que o Brasil completa 6 meses do primeiro registro de Covid-19, o Ministério da Saúde
registrou 117.666 óbitos e 3.717.156 casos.
Hoje, durante entrevista coletiva para apresentação dos números mais recentes do boletim
epidemiológico, Eduardo Macário, Diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância
de Doenças não Transmissíveis do Ministério da Saúde, informou que, até o momento, não há
casos ou suspeitas de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil. O Ministério também declarou
que 5.520 municípios brasileiros (99,1% do total) já registraram pelo menos um caso de Covid19 e que 72,7% deles, ou seja, 4.052 cidades, tiveram pelo menos uma morte registrada em
decorrência da doença.
O Presidente Jair Bolsonaro participou de evento em Ipatinga (MG), em comemoração à
retomada de produção do Alto-forno 1 na siderúrgica Usiminas. Durante o evento, o Presidente
se pronunciou sobre a proposta apresentada pela equipe do Ministério da Economia para o
futuro programa Renda Brasil, que deverá substituir o Bolsa Família. O Presidente informou que
não acatou a proposta nos termos atualmente trabalhados pela pasta, prevendo, para o custeio
do novo programa, a extinção de benefícios como o abono salarial.
Bolsonaro resiste à proposta da equipe econômica, sinalizando que gostaria de manter todos os
programas sociais já existentes, enquanto o Ministro Paulo Guedes debate eliminar benefícios
considerados ineficientes para ampliar o alcance do Renda Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
realizaram a primeira reunião para tratar do registro da vacina contra Covid-19 desenvolvida
pela Universidade de Oxford em parceria com a empresa Astrazeneca. No decorrer da reunião,
foram apresentadas informações sobre as instalações produtivas do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), unidade da Fiocruz responsável por pesquisa, inovação,
desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas.
Representantes do Governo do Estado de São Paulo se reuniram com o Ministro interino da
Saúde, Eduardo Pazuello, e solicitaram recursos para aumentar a capacidade de produção da
vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa
Sinovac. A intenção do governo paulista é conseguir dobrar o número de doses inicialmente
previstas. O acordo com a empresa Sinovac prevê 60 milhões de doses até o primeiro trimestre
do ano que vem, mas o objetivo é ter mais 60 milhões de doses até o fim de 2021.
O embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Akopov, participou de audiência pública na Câmara
dos Deputados e afirmou que irá compartilhar os estudos iniciais da vacina contra a Covid-19
com a Comissão Externa que acompanha as ações de enfrentamento ao novo coronavírus.
Oportuno assinalar que os governos do Estado do Paraná e da Rússia firmaram um convênio no
início deste mês para produzir a vacina no Brasil. De acordo com Jorge Callado, Diretorpresidente do Instituto de Tecnologia do Paraná (TecPar), os estudos das fases 1 e 2 da vacina
já foram entregues ao instituto, mas ainda estão sob sigilo por acordo de confidencialidade. O
TecPar será o responsável pela produção da vacina no Brasil pelo acordo firmado.
Por fim, convém destacar que o Fórum Econômico Mundial emitiu comunicado no qual informa
que o evento, previsto para ser realizado em janeiro de 2021, foi adiado e deve ser realizado
apenas no segundo semestre.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.717.156 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 117.665 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,2%.
VACINA A Anvisa e a Fiocruz realizaram a primeira reunião para tratar do registro da vacina
contra COVID-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a empresa
Astrazeneca do Brasil Ltda.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO O ICMBio publicou Portaria (link) permitindo a reabertura das
Unidades de Conservação Federais para visitação pública, de forma gradual e monitorada,
mediante cumprimento dos protocolos de segurança sanitária estabelecidos.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou duas audiências públicas hoje. Pela manhã, foi discutida a Vacina em Desenvolvimento
no Instituto Gamaleya e Governo da Rússia. No período da tarde, deputados e especialistas
debateram sobre o impacto da COVID-19 nas populações negras e quilombolas.

