BOLETIM CORONAVÍRUS • 03/08
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
De acordo com dados apurados e divulgados pela Universidade Johns Hopkins, o novo
coronavírus já infectou mais de 18 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que apenas a
América Latina concentra quase 5 milhões de casos. O Brasil segue sendo o segundo país do
mundo em número de infecções, atrás apenas dos Estados Unidos.
Hoje, a Casa Civil da Presidência da República anunciou que o Ministro-chefe da pasta, General
Braga Netto, testou positivo para COVID-19. Segundo comunicado da assessoria de imprensa do
órgão, ele ficará em isolamento, mas continuará trabalhando de forma remota. Braga Netto é o
sétimo ministro do Governo do Presidente Jair Bolsonaro a contrair a doença, o quinto desde
que o próprio Presidente divulgou resultado positivo do exame para o coronavírus. Já foram
diagnosticados com a doença Onyx Lorenzoni (Cidadania), Milton Ribeiro (Educação), Marcos
Pontes (Ciência e Tecnologia) e Wágner Rosário (CGU), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança
Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). A Primeira-Dama, Michele Bolsonaro
também foi diagnosticada com COVID-19.
Um dos temas mais delicados dentre as medidas de flexibilização do isolamento social, o retorno
às aulas presenciais em escolas públicas e privadas encontra cenários distintos nos estados. Em
entrevista coletiva concedida hoje, o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Rossieli
Soares, declarou que a retomada das atividades escolares depende de aval da área de Saúde. O
retorno às aulas presenciais estava previsto para o dia 08/09. Mas a data é incerta. Alguns
municípios da Região do ABC Paulista já anunciaram que não retornarão com as aulas
presenciais em 2020.
No Rio de Janeiro, a Prefeitura da capital autorizou o retorno as aulas nas instituições privadas
de ensino. Contudo, o retorno é facultativo. O Ministério Público do Estado chegou a ajuizar
ação civil pública para que a Justiça suspendesse a autorização para a retomada. O pedido,
todavia, foi negado. No Maranhão, hoje, foi o primeiro dia de aulas presenciais nas escolas
particulares após a suspensão das atividades em decorrência da pandemia.
No exterior, Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, decidiu endurecer as regras de um
confinamento que entrou em vigor no início de julho para tentar conter mais rapidamente um
novo surto de COVID-19. Os moradores de Melbourne terão que respeitar um toque de recolher
que vai de 20h às 5h, uma medida que valerá até setembro. Em Portugal, as autoridades
declaram que o país registrou nesta segunda-feira seu primeiro dia sem mortes pelo novo
coronavírus desde o início da pandemia.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 2.750.318 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 94.665 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,4%.
EXAMES Na sexta-feira (31), a Agência Nacional de Saúde de Suplementar (ANS) disponibilizou
os dados (link) referentes à quantidade de exames de COVID-19 realizados no Brasil, no setor de
saúde suplementar, nos meses de março e abril e números sobre atendimentos por telessaúde,
efetuados em abril.
VACINA Na sexta (31), a Fiocruz e AstraZeneca assinaram documento que define como será
conduzido o acordo para a transferência de tecnologia da vacina e a produção de 100 milhões
de doses para o Brasil.

APLICATIVO O aplicativo Coronavírus-SUS passa a contar com uma funcionalidade que alerta,
pelo celular, em até 24 horas, sobre pessoas que testaram positivo para COVID-19 e estiveram
próximas a você nos últimos 14 dias.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
TRABALHO REMOTO O MCTI publicou Portaria (link) determinando a volta aos trabalhos
presenciais a partir de 08/09.

