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O que está sendo feito?
1. Reuniões na Câmara dos Deputados discutem 
situação dos diabéticos e de crianças com síndrome 
associada à covid-19

O Giac disponibilizou o resumo das principais 
informações discutidas em duas reuniões 
realizadas em 1º de setembro pela Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados que 
acompanha a epidemia de covid-19. A primeira 
tratou da síndrome multissistêmica inflamatória 
associada à covid-19 em crianças e 
adolescentes. O Brasil registra cerca de 200 

casos da síndrome, com 14 óbitos. Especialistas apresentaram dados e 
falaram sobre protocolos e tratamento (memória e vídeo). Na segunda 
audiência foi discutida a situação dos diabéticos durante a pandemia. Há 14 
milhões de pessoas com diabetes no Brasil, e a doença é fator de risco para 
a covid-19. Além disso, muitos pacientes deixaram de comparecer a 
consultas e de fazer o acompanhamento adequado da doença em razão do 
surto do novo coronavírus, com impactos para a saúde (memória e vídeo da 
reunião).

2. PGR defende autocontenção do Judiciário ao 
analisar decisões dos estados na condução do 
enfrentamento da covid-19

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos gestores responsáveis pela 
condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas hão de 
ser adotadas no enfrentamento da covid-19, ressalvadas as hipóteses de 
evidente afronta à ordem constitucional. A partir dessa avaliação, o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou-se favoravelmente 

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/239663/1425033290200474100/publicLink/01-09-2020%20CASOS%20GRAVES%20DE%20COVID-19%20EM%20CRIAN%C3%87AS%20-%20Revisado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cqCUKt1z1co&feature=youtu.be
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/239686/-916190749497417910/publicLink/01-09-2020%20-%20SITUA%C3%87%C3%83O%20DOS%20PACIENTES%20COM%20DIABETES%20NA%20COVID-19%20-%20Revisado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LQNnhK0U3iA&feature=youtu.be


ao pedido de suspensão de mandado de segurança do estado do Ceará 
contra decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que sustou os efeitos 
do Decreto Estadual 33.510/2020, possibilitando a reabertura de barbearias 
e salões de beleza, em Fortaleza, no contexto de pandemia do novo 
coronavírus. Leia mais.

3. Frigorífico de Santa Maria (RS) suspende produção
até que todos os empregados sejam testados

O Frigorífico Silva, de Santa Maria (RS), assinou termo de ajustamento de 
conduta com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para testar todos os 
trabalhadores, próprios e terceirizados, por meio de RT-PCR, com 
paralisação temporária das atividades. O objetivo é conter surto do novo 
coronavírus no local, identificado recentemente pelo MPT, pela Vigilância 
Epidemiológica local e pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do 
Ministério da Economia. Os trabalhadores serão submetidos a dupla 
testagem, sendo que cada coleta será realizada com intervalo de 72 horas. 
Retornarão ao trabalho aqueles que tiverem diagnóstico negativo para a 
doença nos dois testes. Os casos positivos serão afastados por 14 dias e, 
após esse período, voltam ao trabalho se assintomáticos por 72 horas. O 
TAC também prevê a implantação de medidas de vigilância ativa e triagem 
periódica de trabalhadores e fornecimento de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) como face shield e máscaras cirúrgicas com elemento 
filtrante. Leia mais. 

4. Campanha do MP/MS arrecada alimentos e roupas
em Nova Andradina (MS)

A Campanha Quarentena Solidária, idealizada pelo Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do Sul e realizada no município de Nova Andradina, 
arrecadou dez toneladas de alimentos e mais de 5 mil peças de roupas e 
pares de calçados. A distribuição dos materiais já está em andamento e é 
feita com o apoio de entidades e empresas da cidade. Ao todo, 250 famílias 
já foram beneficiadas e mais 150 deverão receber, nos próximos dias, as 
cestas básicas em Nova Andradina e no distrito de Nova Casa Verde. A ação 
conta com o apoio de mais de 50 empresas parceiras e mobilizou a 
população da cidade. Leia mais.
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