BOLETIM CORONAVÍRUS • 06/08
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
No dia em que o Brasil registra 98.493 óbitos pela Covid-19, com 2.912.212 de infectados, o
Presidente da República, Jair Bolsonaro assinou Medida Provisória autorizando a liberação de
crédito extraordinário para viabilizar a produção da vacina contra a doença. O recurso será
utilizado nas pesquisas desenvolvidas pela Universidade de Oxford e o grupo farmacêutico
AstraZeneca.
Durante seu discurso na solenidade de assinatura da medida, o Presidente utilizou grande parte
do tempo para exaltar a cloroquina, mesmo reconhecendo a falta de comprovação científica de
eficácia do medicamento no combate à Covid-19. Bolsonaro ainda criticou o ex-ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de quem divergia sobre a condução das ações de combate à
pandemia, especialmente sobre adoção de medidas rígidas de isolamento social.
Referindo-se ao atual Ministro, o general Eduardo Pazuello, o Presidente admitiu que "o ideal"
era ter um ministro "que fosse um médico e gestor". Mas ressaltou que ele vem sendo elogiado
por secretários estaduais e municipais da área.
Bolsonaro ainda declarou ter sido cerceado pelo Supremo Tribunal Federal da possibilidade de
decidir sobre as medidas a serem adotadas para o enfrentamento da pandemia. Rememore-se
e a Corte decidiu ser competência de estados e municípios a palavra final sobre medidas de
restrição de circulação de pessoas e funcionamento de atividades econômicas.
Foi anunciado hoje que a empresa AstraZeneca fechou acordo com a farmacêutica chinesa
Shenzhen Kangtai Biological Products para que esta possa produzir centenas de milhões de
doses de sua vacina experimental contra a covid-19, para uso no país, caso aprovada pelas
autoridades reguladoras locais. O acordo amplia o acesso da China a possíveis opções de vacina.
O Senado Federal aprovou hoje projeto de lei que limita as taxas de juros cobradas em
operações com cartões de crédito e cheque especial. A proposta limita em 30% ao ano os juros
para essas duas linhas. As fintechs terão teto de 35% ao ano. A medida vale, inicialmente,
enquanto durar o período de calamidade pública. Contudo, foi aprovado destaque ao parecer
do relator, Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), que confere ao Conselho Monetário Nacional
(CMN) o direito de regulamentar os juros do cartão de crédito e do cheque especial após o fim
da vigência do estado de calamidade.
No exterior, o Departamento de Estado dos Estados Unidos retirou a recomendação aos
cidadãos norte-americanos de evitar qualquer viagem internacional. O Departamento de Estado
anunciou que, apesar desta advertência geral, avaliará a situação de cada país, caso a caso. O
anúncio foi feito em meio a esforço do Presidente americano, Donald Trump, de incentivar a
reabertura de atividades no país. As fronteiras americanas permanecem fechadas para a maior
parte dos passageiros provenientes da União Europeia, que por sua vez, mantém uma proibição
de entrada aos americanos por risco de contágio. Brasil e Índia foram mantidos no “Nível 4” de
alerta, em que a recomendação é evitar qualquer tipo de viagem para estes destinos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 2.912.212 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 98.493 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,4%.
SIM-P O Ministério está casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) em
crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar se a síndrome pode estar relacionada à
COVID-19 (link).
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
AVIAÇÃO O Presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente a Lei (link) que dispõe sobre medidas
emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia

MPV Bolsonaro assinou uma Medida Provisória destinando crédito extraordinário de R$ 1,99 bi
para viabilizar a fabricação no País da vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela Universidade
de Oxford.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações de combate ao
novo coronavírus realizou reunião para tratar da vacina em desenvolvimento pelo Instituto
Butantan. Na ocasião, o Diretor do Instituto, Dimas Covas, defendeu a confiabilidade da vacina
chinesa, ressaltando que todas as grandes farmacêuticas têm grandes laboratórios e
investimentos na China.
COMISSÃO MISTA A Comissão Mista destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à COVID-19 realizou audiência para debater
as medidas de proteção adotadas pelo Governo Federal aos povos indígenas durante a
pandemia. Na oportunidade, o de Saúde Indígena, Robson Santos, afirmou que que a taxa
mortalidade pelo coronavírus entre indígenas é de 60% do índice entre não indígenas.

