BOLETIM CORONAVÍRUS • 26/10 a 30/10
Atualizações semanais da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
COVID-19 em números
Casos • Brasil: 5.519.528
Óbitos • Brasil: 159.447
DESEMPREGO Com a flexibilização do isolamento e mais pessoas em busca de uma vaga, a taxa
de desemprego no Brasil subiu a 14,4%, recorde na série histórica do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012.
SELIC O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa básica de juros em 2% ao ano. A
decisão veio em linha com o que era esperado pelo mercado. Segundo o Copom, há bastante
incerteza sobre a evolução desse cenário, frente a uma possível redução dos estímulos
governamentais e à própria evolução da COVID-19.
VACINA A Anvisa autorizou nesta quarta-feira (28) a importação em caráter excepcional de
matéria-prima para fabricação da vacina Coronavac, em desenvolvimento pela empresa Sinovac
e pelo Instituto Butantan.
LEGISLATIVO Foi realizada reunião da comissão mista do Congresso que acompanha as ações
do governo no enfrentamento à COVID-19 com a presença do Ministro da Economia, Paulo
Guedes. Na ocasião, o Ministro defendeu que o governo e o Congresso Nacional deem
continuidade à transição do regime econômico do país, e apontou que o Governo tem fôlego
para pagar o auxílio emergencial até o final do ano, mas “daí em diante é uma incógnita”.
INTERNACIONAL Na Europa, a situação frente à pandemia continua grave em quase todos os
Estados membros. França e Alemanha anunciaram novas medidas de confinamento, mais
suaves que nos meses de março e abril, e a Itália tenta aplacar protestos de empresas afetadas
pelas novas medidas de restrição. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen,
anunciou uma estratégia de testes rápidos massivos para rastreamento do vírus, destacando
que se espera que os casos continuem aumentando nas próximas duas ou três semanas.
Atos publicados
Foi publicada Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 228 milhões ao Ministério
da Cidadania para enfrentamento à pandemia.

