BOLETIM CORONAVÍRUS • 03/09
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Brasil ultrapassou, hoje, a marca de 4 milhões de casos confirmados de Covid-19. De acordo
com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, são 4.041.638 de notificações desde o início da
pandemia, com 124.614 óbitos.
Durante a participação no seminário virtual realizado pela Escola Superior do Ministério Público
da União (ESMPU) nesta quinta-feira, o Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu
o tratamento precoce aos primeiros sintomas de Covid-19. A política de atuação no tratamento
precoce tem sido reforçada pela pasta. Na oportunidade, o Ministro interino também
apresentou o programa Mentalize, lançado no final de agosto para promover ações de saúde
mental ao brasileiro diante do cenário de Covid-19.
O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, teve o nome rejeitado para participar do painel
independente que investigará a Organização Mundial da Saúde (OMS). A comissão de 11
membros, anunciada hoje, inclui dois latino-americanos, Ernesto Zedillo, ex-presidente do
México, e Mauricio Cardenas, ex-ministro de finanças da Colômbia, além de especialistas de
China, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, Canadá, Reino Unido, França, EUA e Tunísia. Teich
teve o nome submetido à OMS apesar do confronto que o governo do Presidente Jair Bolsonaro
procurou alimentar ao longo dos meses contra a entidade.
O fato político de maior destaque foi o encaminhamento da proposta de emenda à Constituição
(PEC) que trata da reforma administrativa. A PEC foi apresentada hoje ao Congresso Nacional e
acaba com o que é atualmente conhecimento como “regime jurídico único” e restringe a
estabilidade aos servidores pertencentes às carreiras típicas de Estado.
As mudanças propostas no bojo da PEC valerão somente para futuro servidores, não alcançando
os atuais ocupantes de cargos públicos. Contudo, membros do Poder Judiciário, do Ministério
Público e do Poder Legislativo, ficaram foram da reforma. Segundo o secretário especial adjunto
de Desburocratização, Gleisson Rubin, a inclusão de membros dos poderes Legislativo e
Judiciário, e de Estados e municípios "depende de proposta dos Poderes ou de ampliação pelo
Congresso", pois o Executivo não tem poder para incluí-los. As Forças Armadas também estão
de fora da proposta.
Outro destaque do cenário político e econômico foi a publicação, na edição de hoje do Diário
Oficial da União (DOU) das medidas provisórias que trazem as regras para o pagamento da nova
etapa do auxílio emergencial criado para a pandemia de coronavírus. Agora serão mais quatro
parcelas no valor de 300 reais (metade do valor original) a serem recebidas até 31 de dezembro.
No ambiente internacional, importa salientar que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) dos Estados Unidos solicitouàs autoridades estaduais de saúde pública que se preparem
para distribuir potencial vacina contra o coronavírus para grupos de alto risco no final de
outubro ou início de novembro.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 4.041.638 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 124.614 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,1%.
BPF A Anvisa publicou Resolução de Diretoria Colegiada (link) prorrogando, até o fim da
emergência em saúde pública nacional decorrente do novo coronavírus, a RDC que define os
critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a certificação de boas práticas
de fabricação para fins de registro e alterações pós-registro de insumo farmacêutico ativo,
medicamento e produtos para saúde.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
AUXÍLIO EMERGENCIAL Foi publicada a Medida Provisória 1.000/2020 (link), que institui o
auxílio emergencial residual para enfrentamento da pandemia.

