BOLETIM CORONAVÍRUS • 01/09
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil se aproxima dos 4
milhões de caso registrados de Covid-19. Em números de hoje (01/09), são 3.950.931 de
notificações, com 122.596 óbitos.
O Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu ontem com a presidente da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, para dar celeridade no cronograma da produção
da vacina contra a Covid-19 no Brasil. A previsão é que as primeiras doses sejam distribuídas a
partir do início de 2021, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), que atende o
Sistema Único de Saúde (SUS).
A previsão é produzir, inicialmente, 100 milhões de doses a partir de insumos importados. A
produção integral da vacina na unidade técnico-cientifica Bio-Manguinhos, da Fiocruz, deve
começar a partir de abril do próximo ano. O acordo entre a Fundação e a AstraZeneca é
resultado de tratativas entre o governo brasileiro e o governo britânico. A parceria prevê a
assinatura de um acordo de encomenda tecnológica, na primeira semana de setembro, e o
desenvolvimento de uma plataforma para outras vacinas, como a da malária.
Ainda no que diz respeito às vacinas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para o risco
de que pressões políticas e econômicas para introduzir rapidamente uma vacina contra a Covid19 possam levar à implantação generalizada de uma vacina sem eficácia plenamente
comprovada. O alerta foi feito por um grupo de especialistas da Organização, entre eles a médica
colombiana Ana María Henao, coordenadora do Plano de Diagnóstico e Pesquisa e
Desenvolvimento de Vacinas da OMS.
No campo político, dois eventos ganharam destaque no dia de hoje. O primeiro foi a declaração
feita pelo Presidente Jair Bolsonaro de que o Governo tem a intenção de prorrogar até o final
do ano o auxílio emergencial. O anúncio foi feito em pronunciamento após reunião que contou
com a participação de Lideranças do Congresso Nacional e dos ministros da Economia, Paulo
Guedes, da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),
Augusto Heleno, e da Casa Civil, Walter Braga Netto.
Serão quatro parcelas adicionais de R$ 300,00. O Congresso Nacional deve autorizar o novo valor
do auxílio, cujas parcelas, atualmente, são de R$ 600,00. O Presidente também declarou que
encaminharia na próxima quinta-feira (03/09) a proposta de reforma administrativa.
O segundo evento político foi o anúncio do desligamento do procurador Deltan Dallagnol da
força-tarefa da Operação Lava-Jato. Dallagnol participou de diversas denúncias feitas pela
operação, como aquelas direcionadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, nos
últimos meses, ele vinha colecionando atritos com a cúpula da Procuradoria-Geral da República
(PGR). O Procurador-geral da República, Augusto Aras, chegou a declarar que a operação
precisava de uma correção de rumos, para que “o lavajatismo não perdure”. Dallagnol também
responde a diversos processos abertos no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Por fim, importa salientar que o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje a Medida
Provisória (MPV) 961/2020, sobre a flexibilização de regras de licitação durante a calamidade
pública decretada em função do novo coronavírus. A proposta autoriza pagamentos antecipados
de licitações e contratos, desde que sejam considerados indispensáveis para obter certo bem
ou assegurar a prestação de um serviço. A antecipação também valerá quando o adiantamento
gerar economia significativa aos cofres públicos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.950.931casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 122.596 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,1%.
VACINA Ontem (31/08), o Ministro interino Eduardo Pazuello se reuniu com a presidente da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, para dar celeridade no cronograma da

produção da vacina contra a COVID-19 no Brasil. A previsão é que as primeiras doses sejam
distribuídas a partir do início de 2021.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO O Ministério publicou Portaria (link) prorrogando o prazo de adesão à
transação extraordinária, em função dos efeitos da pandemia causada pela COVID-19 na
capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos em DAU.
CEAGESP O Ministério publicou Resolução (link) estabelecendo, no âmbito da Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), plano de resposta aos impactos gerados
pela COVID-19.
PODER LEGISLATIVO
DEBATE Entre hoje e amanhã, a Câmara dos Deputados está realizando o evento “Olhar
Internacional: Vacinas contra a COVID-19”.
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa de ações contra o coronavírus realizou duas reuniões
hoje. A primeira teve como pauta os casos graves de COVID-19 em crianças. A segunda tratou
da situação dos pacientes com diabetes na COVID-19.

