BOLETIM CORONAVÍRUS • 04/08
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Brasil ultrapassou hoje a marca de 95 mil óbitos em decorrência da COVID-19. A região mais
afetada pela doença é a Sudeste, concentrando mais de um terço das infecções (966.437) e mais
de 40% das mortes (42.939). Em seguida, vem o Nordeste, com 894.639 casos e 29.644 mortes;
o Norte, com 421.350 registros e 12.058 mortes; o Centro-Oeste, com 271.002 casos e 5.716
óbitos; e o Sul, com 248.493 casos registrados e 5.462 mortes.
Na seara política, o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira,
informou hoje que testou positivo para COVID-19. Ele é o oitavo ministro confirmado com a
doença.
Foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU) o veto integral do Presidente
Jair Bolsonaro aposto a projeto de lei previa indenização de R$ 50.000 para trabalhadores da
área da saúde incapacitados pela COVID-19. Como razão para o veto, o Governo alegou
inconstitucionalidade da proposta e argumentou contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tributal Federal (STF) suspendeu, liminarmente, veto
do Presidente à obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção em presídios e unidades de
cumprimento de medidas socioeducativas, tornando o uso do equipamento compulsório para
os trabalhadores desses locais. O Ministro acatou pedido de ações ajuizadas pelos partidos PDT,
Rede e PT.
No Congresso Nacional, a Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou reunião para apresentação do Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia da COVID19, produzido por 15 organizações que compõem a Frente Pela Vida. Durante a audiência,
diversos participantes afirmaram que a pandemia tem se prolongado no País por falta de
coordenação do Governo Federal.
Nesse sentido, a principal recomendação do documento apresentado é a implantação de uma
coordenação nacional para o combate ao novo coronavírus. As entidades também reivindicam
mais transparência e participação da sociedade no Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública do Ministério da Saúde.
Por fim, importa mencionar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou
que a produção industrial brasileira recuou 17,5% no segundo trimestre de 2020, na comparação
com os três meses anteriores. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, a produção da
indústria recuou 19,4%. Esta é a maior queda da série histórica nesse tipo de comparação.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 2.801.921 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 95.819 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,4%.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
VETO O Presidente Jair Bolsonaro publicou Despacho (link) vetando integralmente o PL
1826/2020, que cria indenização para profissionais da saúde incapacitados pela COVID-19.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EAD O MEC publicou Portaria (link) autorizando as instituições integrantes do sistema federal
de ensino a suspender as aulas presenciais ou substituí-las por atividades não presenciais nos
cursos de educação profissional técnica de nível médio em andamento até 31/12/2020.
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