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Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Novamente, hoje, fatos políticos ganharam holofotes juntamente às repercussões das grandes
aglomerações de pessoas no feriado da Independência do Brasil em várias cidades brasileiras.
Na cidade do Rio de Janeiro, onde foram comuns cenas de aglomerações em praias e bares,
hoje, o destaque foi a denúncia feita pelo Ministério Público estadual contra o ex-prefeito do
município, Eduardo Paes (DEM). Ele é candidato à prefeitura nas eleições deste ano. O exprefeito também foi alvo de ação de busca e apreensão.
A denúncia foi aceita pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, a menos de 20 dias do início da
campanha, Eduardo Paes se torna réu em ação que imputa a ele os crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Convém salientar, contudo, que o fato de
ter se tornado réu não implica na inelegibilidade do candidato, que figura como líder nas
pesquisas de intenção de votos para as eleições municipais deste ano.
Em São Paulo, a partir de hoje, as escolas da rede pública e privada estão autorizadas a retomar
as atividades presenciais para aulas de reforço escolar, tutoria e atividades esportivas. A volta
gradual às atividades presenciais inclui as regiões que estão há 28 dias ou mais na fase 3 Amarela do plano de flexibilização da quarentena no Estado.
De acordo com levantamento realizado e divulgado pela Secretaria de Educação do Estado, 128
dos 645 municípios paulistas poderão reabrir para as atividades de reforço nesta terça. As 39
cidades da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, já anunciaram que não
retomarão as atividades presenciais neste momento.
No exterior, a Índia ultrapassou o Brasil e hoje ocupa o segundo lugar mundial em número de
casos registrados. Apesar da escalada no número de casos, o governo do premiê Narendra Modi
optou por acabar com a maioria das restrições, para tentar ressuscitar uma economia em sérios
problemas depois de um rigoroso lockdown.
A Espanha, que se tornou o primeiro país europeu a ultrapassar a marca de 500 mil casos de
COVID-19, manteve a reabertura das escolas, não obstante o aumento do contágio.
Por fim, importa assinalar que grandes grupos farmacêuticos emitiram comunicado conjunto
com compromisso de preservar a integridade e rigor de estudos clínicos e testes para registros
e aprovações para vacinas contra a COVID-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem
pedindo cautela, uma vez que as farmacêuticas ainda têm que produzir dados de testes de larga
escala que provem imunizações nos voluntários participantes.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 4.162.073 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 127.464 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,1%.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO MISTA A Comissão Mista destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao coronavírus realizou audiência pública.
A reunião teve como objetivos apresentar e debater as atualizações dos dados científicos
relacionados à COVID-19, informações sobre testes diagnósticos, tratamentos, imunologia e
prognóstico da evolução da doença, e debater o tema "Brasil pós-COVID-19".

