BOLETIM CORONAVÍRUS • 11/09
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
No mesmo momento em que o Brasil vive uma inédita crise de emergência em saúde pública
por conta da Covid-19, que já vitimou mais de 130 mil pessoas, também se vive uma crise política
que agrava ainda mais os efeitos da pandemia em alguns estados.
O Rio de Janeiro, estado e município, passam por turbulências políticas. No âmbito estadual, o
Governador Wilson Witzel (PSC) foi afastado do cargo por determinação judicial e enfrenta
processo de impeachment da Assembleia Legislativa. Pairam sobre o Governador suspeitas de
corrupção em contratos assinados pela Secretaria de Saúde para prestação de serviços para
combater a Covid-19.
Hoje, o secretário estadual de Educação do Rio, Pedro Fernandes (PSC), foi preso em operação
da Polícia Civil e do Ministério Público. Também foi alvo da operação a ex-deputada federal e
pré-candidata à prefeita, Cristiane Brasil (PTB).
Aliás, em um intervalo de apenas quatro dias, investigações do MP/RJ atingiram três précandidatos à Prefeitura. Além de Cristiane Brasil, ontem (10) o prefeito Marcelo Crivella
(Republicanos) figurou entre os investigados em outra operação que apura suspeitas de
corrupção na Prefeitura. Na terça-feira (08), o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) se tornou réu em
investigação por corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
Enquanto gestores nos três níveis de Poderes da União são questionados pela eficiência das
medidas de combate ao coronavírus, perdeu a validade a Medida Provisória (MPV) 966/2020,
impedia a responsabilização de agentes públicos por ação ou omissões em atos de
enfrentamento à pandemia. A MPV foi alvo de polêmicas por determinar a responsabilização
administrativa ou civil de agentes públicos, nas esferas civil e administrativa, somente se
agissem ou se omitissem com dolo (intenção de causar dano) ou “erro grosseiro”.
No que diz respeito à situação dos estados, em entrevista coletiva concedida hoje, o Governador
de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciou que pela primeira vez todas as regiões do Estado se
encontram na fase amarela do Plano São Paulo. A fase amarela é a terceira de cinco etapas do
plano de retomada da economia e flexibilização das medidas de isolamento social. Com o
resultado, o monitoramento que determina a mudança de faixa das regiões também terá
mudanças: ao invés de quinzenais, eventuais mudanças passarão a ser realizadas mensalmente.
Já sobre as pesquisas para uma vacina contra a Covid-19, o Fundo Soberano da Rússia, que
coordena o desenvolvimento do imunizante pelo país, alega ter condições de fornecer ao Brasil
100 milhões de vacinas para imunizar metade da população no prazo de seis meses. Importa
salientar que o Fundo, que já fez acordos com a Bahia e o Paraná, discute com outros cinco
Estados importantes no país e iniciou conversações também com o governo federal, segundo o
CEO, Kirill Dmitriev.
Por fim, é válido assinalar que na França, o primeiro-ministro França, Jean Castex, declarou nesta
sexta-feira que a situação da pandemia de Covid-19 está se deteriorando no país e anunciou
medidas para conter a disseminação do vírus. Contudo, um novo confinamento nacional, como
o adotado no estágio inicial da crise, está descartado segundo ele.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 4.282.164 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 130.396 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,0%.
INDÍGENAS O Ministério organizou reunião on-line com representantes de organismos
internacionais e governos estrangeiros, para apresentar as ações federais de combate à COVID19 junto aos povos indígenas do Brasil.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSS Foi publicada Portaria (link) sobre o retorno gradual das atividades presenciais e adoção
das medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do novo coronavírus.

