BOLETIM CORONAVÍRUS • 31/07
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Em sua segunda viagem após o final do período de isolamento por conta da Covid-19, o
Presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade gaúcha de Bagé.
No primeiro evento do dia, o Presidente visitou Escola Municipal Cívico Militar, acompanhado
do prefeito Divaldo Lara (PTB), do deputado estadual Luís Augusto Lara (PTB), do vicegovernador do estado, Ranolfo Vieira Jr, e do deputado federal Afonso Hamm (PP). Bolsonaro
ainda visitou Regimento de Cavalaria do município.
O Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, foi diagnosticado com a
Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o ministro ficará em isolamento
até novo teste e alta médica, mantendo suas atividades de forma remota. Rosário é o quarto
ministro que tem diagnóstico confirmado desde que o Presidente Jair Bolsonaro informou estar
com coronavírus, em 07 de julho.
Enquanto estados e municípios brasileiros ainda experimentam os efeitos das primeiras medidas
de flexibilização, no exterior, alguns países recuam e reimpõem medidas restritivas temendo
outras ondas de contaminação pelo novo coronavírus.
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou hoje que manterá a quarentena em
vigor na região metropolitana da capital, Buenos Aires até 16 de agosto. Segundo ele, foi
detectada elevação de contágios pela Covid-19, motivando a prorrogação. A China decidiu
adotar novas medidas restritivas em Urumqi, capital da província de Xinjiang, que enfrenta o
maior surto de Covid-19 do país desde a descoberta da doença em Wuhan em dezembro/2019.
Já no Reino Unido, o governo anunciou a decisão de reimpor medidas restritivas em partes da
Inglaterra e o adiamento dos planos de flexibilização das regras que ainda estavam em vigor
para conter um novo surto de casos.
No que diz respeito aos efeitos econômicos da pandemia, foram divulgados resultados do
Produto Interno Bruto (PIB) de países membros da União Europeia. Os números revelam quadro
de recessão na Europa. As medidas de confinamento e o fechamento de fronteiras para conter
a pandemia de coronavírus refletiram um encolhimento de 12,1% da economia da zona do euro.
A Espanha, com uma queda de 18,5% no seu PIB lidera as perdas dentro do Bloco. Outras
grandes economias europeias como a França (-13,8%) e a Alemanha (-10,1%) também
apresentaram números negativos.
Os Estados Unidos, igualmente, registraram números negativos em sua economia. Entre abril e
junho, a economia americana retraiu 32,9% em comparação com o mesmo trimestre de 2019.
Às vésperas das eleições presidenciais, líderes do Congresso americano e o Poder Executivo não
chegaram, até a manhã de hoje, não haviam chegado a um acordo sobre um novo pacote de
estímulos à economia. Termina hoje o auxílio emergencial concedido pelo governo federal
americano a desempregados durante a crise provocada pela Covid-19.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 2.662.485 casos confirmados de COVID19 no Brasil, com 52.383 novos casos confirmados em 24h. Há 92.475óbitos registrados, o que
representa uma taxa de letalidade de 3,5%.

TESTES A Anvisa zerou a fila de análise de petições de registro de testes para diagnóstico da
COVID-19. A manifestação técnica final referente ao último processo que aguardava análise foi
emitida no dia 29. De um total de quase 600 solicitações de registro recebidas entre março e
julho deste ano, 329 foram aprovadas. Outros 100 pedidos não atenderam aos requisitos
regulatórios e foram reprovados.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prorrogou
até 31 de agosto, a suspensão temporária dos atos de cobrança e o prazo de adesão às
modalidades de transação extraordinária e de transação por adesão (link)
TELETRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO Publicada Instrução Normativa (link) com regras que
pretendem institucionalizar o teletrabalho como alternativa após o fim da pandemia. A norma
terá validade a partir de 1º de setembro.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
REDE SUAS Ministério publicou Portaria (link) alterando a Portaria de operacionalização da
adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações
socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social nos municípios,
Distrito Federal e estados. O novo ato amplia de 60 para 90 dias o prazo para preenchimento do
Plano de Ação.

