INFORMATIVO GIAC 222, de 13 de setembro de 2021

Aos membros do Ministério Público brasileiro
Considerando as informações acerca das ações de enfrentamento da Covid-19 e os questionamentos
recebidos pelo gabinete, o Giac tem a informar o que se segue:
Acompanhamento e informações relativas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia
Pauta prevista referente às audiências a serem realizadas pela CPI da Pandemia, nos próximos dias:
•
•

14/09/2021 – Oitiva de Marcos Tolentino da Silva
15/09/2021 – Oitiva de Marconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria

Para mais informações e consulta às oitivas anteriores, expedientes enviados e recebidos, planos de
trabalho, textos e relatórios atinentes à CPI da Pandemia, acesse o link.
Fonte: Senado Federal
PRR 3ªRegião reiterou pedido para que a Justiça determine que a Anvisa informe às companhias
aéreas a lista de passageiros que devem fazer quarentena
Em manifestação dirigida ao TRF da 3ª Região, o Ministério Público Federal reafirmou pedido para que
a Justiça determine que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária passe a informar às empresas aéreas
que operam no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) quais passageiros vindos do exterior devem
fazer quarentena e, portanto, não podem embarcar em voos domésticos logo após chegarem ao Brasil.
A Justiça Federal em Guarulhos havia acolhido o pedido do MPF, mas a Anvisa recorreu ao Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, que cassou a decisão proferida em ação civil pública, proposta pelo MPF,
com o objetivo de evitar o livre deslocamento de viajantes, obrigados a cumprir a quarentena, a partir do
Aeroporto de Guarulhos, que possui o maior fluxo de passageiros internacionais do país e, assim, reduzir
o risco do ingresso de pessoas infectadas pelo coronavírus, em especial pela variante Delta.
A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela Anvisa, ressalta que a
impossibilidade de o passageiro seguir para o seu domicílio, por transporte coletivo aéreo, a fim de
cumprir a quarentena, causaria vulnerabilidade ao viajante, que não tem um plano de acolhimento, e
majoração dos riscos de transmissão da covid-19 nos aeroportos.

Em resposta ao recurso, a procuradora regional da República Denise Neves Abade afirma que, embora a
preocupação seja nobre, é ínfima diante dos danos sociais que podem ser causados pela nova cepa. Ela
aponta que a liminar é necessária, uma vez que “o perigo da demora [de uma decisão judicial definitiva]
está presente dadas as circunstâncias que representam elevado risco à saúde de toda população do Brasil,
país que, atualmente, é um dos recordistas mundiais no número de mortes diárias de Covid-19, mesmo
sem a prevalência da “nova” variante delta”.
Íntegra da inicial da ACP
Texto com adaptações: Assessoria de Comunicação Social da Procuradoria Regional da República da 3ª
Região
Anvisa emitiu alerta envolvendo jogadores brasileiros que vieram do Reino Unido e deveriam
cumprir a quarentena
Em matéria publicada no domingo (12), a Anvisa informou que emitiu alerta sobre a situação de
jogadores brasileiros que vieram do Reino Unido e descumpriram a quarentena.
De acordo com a Agência, antes de entrar no país, um jogador, como qualquer outro viajante, brasileiro
ou estrangeiro, preenche um documento chamado Declaração de Saúde do Viajante (DSV). Nessa
declaração, o viajante assume o compromisso, diante dos rigores da lei, de cumprir as regras sanitárias
nacionais no contexto da pandemia.
No caso dos jogadores brasileiros vindo do Reino Unido, eles assinaram um termo de controle quando
chegaram ao Brasil, assumindo o compromisso de realizar a quarentena ou o autoisolamento, durante o
período de 14 dias.
Ocorre que a Anvisa constatou que os jogadores saíram de suas casas, treinaram, jogaram ou até foram
listados para irem a campo. Segundo a Agência, ao não cumprir esse compromisso firmado, que é
pessoal, o viajante (jogador) está infringindo a legislação sanitária brasileira.
Como aparentemente não houve a ação das equipes de Vigilância em Saúde dos municípios e dos estados
onde os jogadores deveriam estar em quarentena, ou o descumprimento dessa medida por parte dos
jogadores ocorreu à revelia das orientações dessas autoridades, a Agência acionou novamente, durante a
semana, as Vigilâncias locais, e, como último movimento de esclarecimento público, emitiu alerta no
sábado (11), ressaltando que é preciso que todos cumpram as regras que são impostas pela lei brasileira.
"As autoridades em saúde precisam necessariamente contar com a participação e o compromisso de cada
cidadão. No combate à pandemia que já matou quase 600 mil brasileiros, o compromisso é de caráter
pessoal e o esforço sempre coletivo".

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Receita Federal concluiu destinação de 3,6 milhões de máscaras apreendidas no Porto de Santos
A Receita Federal concluiu a destinação de cerca de 3,6 milhões de máscaras de proteção facial para
diversos órgãos e entidades. As máscaras foram abandonadas ou apreendidas no Porto de Santos. Para
uso não hospitalar, modelos KN 95 e descartáveis, as máscaras foram fabricadas na China e importadas
para o Brasil.
Após o processo de perdimento das mercadorias, as máscaras foram destinadas a órgãos da
Administração Pública, com fundamento no artigo 803, II, do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº
6.759/2009). Foram contemplados sobretudo órgãos públicos localizados no estado de São Paulo, bem
como prefeituras da Baixada Santista e do Vale do Ribeira.
Uma das últimas destinações realizadas foi para o Fundo Social de São Paulo (FUSSP). O fundo recebeu
1.114.500 máscaras descartáveis, com valor estimado de cerca de R$ 468 mil.
As demais 2.488.500 máscaras, avaliadas em quase R$ 2,9 milhões, tiveram diversos beneficiários:
Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia
Civil, Faculdade de Farmácia da USP, Unicamp, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, Estado do
Amapá e Prefeituras dos seguintes municípios: Guarujá, Cananeia, Praia Grande, Santos, Iguape,
Mongaguá, Apiaí, Cubatão, Cajati, Pedro de Toledo, Peruibe, Juquiá, Eldorado, Pariquera-Açu, Miracatu,
Itariri, Barra do Turvo, Barra do Chapéu, Iporanga e Sete Barras.
Fonte: Casa Civil e Receita Federal
CNJ anunciou que vacinação em unidades socioeducativas e prisionais avança no País
De acordo com levantamento realizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça,
unidades que atendem adolescentes em cumprimento de medida privativa de liberdade registraram ao
longo da última quinzena um incremento na vacinação: passou de 1.540 para 2.933 o total de
adolescentes e jovens com até 21 anos que receberam a primeira dose da imunização contra a Covid-19.
O número corresponde a 11,3% do total de jovens em privação de liberdade no País.
O crescimento reflete a chegada dessa faixa etária à campanha nacional de vacinação.
De acordo com os dados coletados pelo CNJ, os estados que registraram maior aumento na aplicação de
doses para essa população nos últimos 15 dias foram São Paulo (de 87 para 1.207), Rio Grande do Sul
(de 82 para 189), Pernambuco (283 para 466) e Mato Grosso do Sul (nenhuma para 136).
Já no caso das unidades prisionais, o acompanhamento aponta um aumento de 20% na aplicação da
primeira dose da vacina e de 34,4% da segunda. De acordo com os dados coletados pelo CNJ, 57% da
população carcerária já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Sete estados não
informaram imunização desse grupo: Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul,
Roraima e Tocantins.

Veja o Boletim de Contaminações e Óbitos nos Sistemas Prisional e Socioeducativo atualizado no dia
09/09/2021
Fonte: Conselho Nacional de Justiça
Episódio 65 do Corona Fatos
A Fundação Oswaldo Cruz divulgou em seu site o Episódio 65 do Corona Fatos, que traz uma
atualização dos cuidados. O programa ressalta quais as medidas não-farmacológicas mais importantes
para prevenir a Covid-19, explica o que os cientistas descobriram que não é mais necessário e discute
conceitos como o do “teatro da higiene”. Além disso, o episódio também desmente fake news a respeito
dos testes RT-PCR.
Para acessar o programa, clique aqui.
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz
Internações em São Paulo por Covid-19 despencam e ficam abaixo de 5,5 mil
De acordo com informações divulgadas no domingo (12), pelo Instituto Butantan, pela primeira vez,
desde abril de 2020, o Estado de São Paulo registrou menos de 5,5 mil internados pela Covid-19. A
queda, segundo o Instituto, é reflexo do avanço da campanha de vacinação e das estratégias de prevenção
e enfrentamento da doença.
Hoje, há 5.483 pacientes hospitalizados, somando 2.691 em leitos de Terapia Intensiva e 2.792 em
enfermaria. Em 13 de abril de 2020, eram 5.768 internações no total, sendo 2.196 UTI e 3.572 leitos
clínicos.
Fonte: Instituto Butantan
Ministro Marcelo Queiroga reforça a importância dos estados seguirem as recomendações do PNI
Em visita ao Estado do Amazonas, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga lembrou ainda que muitos
estados já avançaram na vacinação contra a Covid-19 e reforçou a necessidade de as unidades federativas
finalizarem a aplicação da primeira dose nos adultos de forma equânime, como prevê o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação. “Eu, como ministro da Saúde, tenho que garantir equidade, para que
todos caminhemos juntos e, assim, nós vamos vencer o nosso único inimigo, que é o vírus”, destacou.
Ministro da Saúde defendeu em encontro da ABRAFARMA que a vacinação é imprescindível
para a retomada da economia global
O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga defendeu, em encontro da Associação Brasileira de Redes de
Farmárias e Drogarias – ABRAFARMA, realizado na segunda-feira (13), que a vacionação é

imprescindível para a retomada da economia global. “Todos sabemos que a contenção da pandemia, por
meio da vacinação em massa, da vigilância ativa para detectar rapidamente possíveis novas variantes, e
das medidas de higiene e saúde pública, é imprescindível para a retomada da economia global”, disse o
Ministro, que ressaltou, ainda, que o SUS foi posto à prova durante a pandemia e que é preciso propor
uma agenda de reformas para consolidar e expandir os avanços alcançados nas últimas décadas e
preparar o sistema para desafios atuais e futuros.
O Ministro destacou a relevância do setor da saúde na economia brasileira. “O setor da saúde também
tem importância econômica estratégica, com crescente participação na composição do valor adicionado
total da economia brasileira (7.6%), na geração de renda (9.6%) e no número total de empregos (7.1%),
com um crescimento no número de postos de trabalho maior que o observado para a média da
economia”.
Publicado o Boletim Epidemiológico Especial nº 79 referente à Semana Epidemiológica 35
(29/08/2021 a 04/09/2021)
Com o intuito de publicizar a análise detalhada do perfil de casos e óbitos decorrentes do novo
coronavírus e de dados atinentes a hospitalizações e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) relativos à 35ª semana epidemiológica (29/08 a 4/09/2021), o Ministério da Saúde divulgou o
79º Boletim Epidemiológico Especial – Doença pelo Coronavírus Covid-19 .
De acordo com o boletim, durante a semana epidemiológica 35 (SE 35) foram registrados 149.259 casos
e 4.352 óbitos novos por Covid-19. Em comparação com a SE anterior, foi verificada uma redução de
13% (diferença de 22.859 casos), em relação aos novos casos, e de 9% em relação aos óbitos (diferença
de 449 óbitos)
Dados da Semana Epidemiológica 35 (29/08 a 4/9/2021)
•

Número de novos casos por região: Região Centro-Oeste – 29342 casos; Região Nordeste –
17.814 casos; Região Norte – 6.264 casos; Região Sudeste – 71.045 casos; Região Sul – 24.794
casos.

•

Número de novos óbitos por região: Região Centro-Oeste – 576 óbitos; Região Nordeste – 493
óbitos; Região Norte – 137 óbitos; Região Sudeste – 2.471 óbitos; Região Sul – 6 óbitos.

O relatório apresenta, ainda, dados sobre os casos de SRAG hospitalizados, casos e óbitos de SRAG por
Covid-19, perfil de casos e óbitos por SRAG em profissionais de saúde e gestantes, variantes de atenção
e/ou preocupação, casos de reinfecção por Sars-Cov-2, informações concernentes à vigilância
laboratorial e um capítulo especial sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P)

associada à Covid-19.
Situação epidemiológica do novo coronavírus no Brasil
Dados do Ministério da Saúde, atualizados em 12 de setembro de 2021, informam que o Brasil registra
20.999.779 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e 586.851 mil óbitos decorrentes da
doença.

Fonte: Ministério da Saúde
Diário Oficial da União
Visando a dar publicidade às normas relativas ao enfrentamento do novo coronavírus, confira abaixo
alguns atos publicados sobre o tema:
PORTARIA GAB/SE Nº 406, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 - Estabelece as metas institucionais do
Ministério da Saúde, para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, para fins de
pagamento das Gratificações que especifica.
PORTARIA Nº 100, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 - Obrigatoriedade de comprovação de vacinação
contra Covid-19, para acesso e permanência de visitantes no Arboreto do JBRJ.

Fonte: Imprensa Nacional
O Giac permanece à disposição pelo e-mail pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br ou pelo telefone (61) 31056045.

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19
Fontes de informações atinentes ao novo coronavírus
Ministério Público
Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac) - http://www.conexao.mp.br/
covid19/
Conselho Nacional do Ministério Público – https://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t
%5B%5D=&hash=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276dba0fe3e6a555d0e9435de7c21bffd36d96db4e2b26b5a4cf7669ab31a68&q=&w1=after&d1=&w2=before&d2=
&tags%5B%5D=758&Search=
Ministério Público do Trabalho – https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-veja-aqui-as-notas-tecnicasdo-mpt e https://mpt.mp.br/pgt/noticias/destinacoes-do-mpt-para-o-combate-a-covid-19-chegam-a-r-364-4milhoes
Poder Executivo
Agência Nacional de Aviação Civil – https://www.anac.gov.br/coronavirus
Agência Nacional de Energia Elétrica – https://www.aneel.gov.br/noticias-covid-19
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – http://www.anp.gov.br/noticias/5678comunicado-acoes-da-anp-em-epoca-de-pandemia
Agência Nacional de Saúde Suplementar – http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid19
Agência Nacional de Telecomunicações – https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/171-manchete/2541-acoes-do-setor-de-telecomunicacoes-no-combate-ao-coronavirus
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – http://portal.antaq.gov.br/index.php/importante-coronavirus/
Agência Nacional de Transportes Terrestres – http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/
2020/03/Confira_as_acoes_da_ANTT_em_face_do_Covid19.html
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
Banco Central do Brasil – https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/medidasdecombate_covid19
Casa Civil – https://www.gov.br/casacivil/pt-br e https://www.gov.br/casacivil/pt-br/conteudos-coronavirus/noticias-sobre-comunicacao-social

Casa Civil (Atos Normativos) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MK0syn9T2AbKfzQpchzqRqAEcy6zXAnK5IxO-qALAT4/edit?usp=sharing
e
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/
quadro_portaria.htm
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – http://www.cade.gov.br/coronavirus
Conselho Nacional de Secretarias Municipais – https://www.conasems.org.br/covid-19/
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – http://www.conass.org.br/coronavirus/
Controladoria-Geral da União – https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus
Fundo Nacional de Saúde - https://portalfns.saude.gov.br/orientacoes-tecnicas/2489-publicada-portariaque-regulamenta-aplicacao-dos-recursos-de-emendas-parlamentares-preferencialmente-para-o-enfrentamento-ao-coronavirus-covidInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada – https://www.ipea.gov.br/coronavirus/
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/tecnologias-para-covid-19/ESTUDOS
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – https://www4.inmetro.gov.br/coronavirus
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - https://www.gov.br/agricultura/pt-br/mapacontracoronavirus
Ministério da Cidadania – http://desenvolvimentosocial.gov.br/covid-19 e http://blog.mds.gov.br/redesuas/
Ministério da Defesa – https://operacaocovid19.defesa.gov.br/
Ministério da Economia - https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/
covid-19/timeline
Ministério da Educação http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86791
Ministério da Justiça - https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-confira-as-medidas-adotadaspelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
Ministério de Minas e Energia – http://www.mme.gov.br/web/guest/covid-19
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/covid-19
Ministério das Relações Exteriores – http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/alertas/covid-19-assistencia-a-brasileiros
Ministério da Saúde – https://coronavirus.saude.gov.br/
Ministério da Saúde (Documentos sobre o PNO) – https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/
plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
Ministério da Saúde (Saúde Indígena) - https://www.saude.gov.br/saude-indigena/
Ministério do Turismo – http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html
Planalto – https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19
Poder Judiciário
Conselho Nacional de Justiça – https://www.cnj.jus.br/coronavirus/
Superior Tribunal de Justiça - http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/STJ-no-Combate-ao-Coronavirus.aspx

Supremo Tribunal Federal – https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html

Poder Legislativo
Câmara dos Deputados – https://www.camara.leg.br/temas/coronavirus
Senado Federal – https://www.senado.leg.br/senado/hotsites/covid/
Demais instituições
Associação Médica Brasileira – https://amb.org.br/coronavirus/
Confederação Nacional de Municípios – https://www.cnm.org.br/crises/principal/coronavirus/todos/1
Conselho Federal de Farmácia – http://covid19.cff.org.br/
Conselho Federal de Medicina – http://portal.cfm.org.br/
Conselho Nacional de Saúde – http://conselho.saude.gov.br/
Conselho Nacional de Secretarias Municipais – https://www.conasems.org.br/covid-19/
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – http://www.conass.org.br/coronavirus/
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – https://www.enfam.jus.br/portalcovid19/repositorio/
Fundação Oswaldo Cruz – https://portal.fiocruz.br/coronavirus, https://covid-19.procc.fiocruz.br/ e
https://unidos.fiocruz.br/
Organização Mundial de Saúde - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Organização Pan-Americana de Saúde – https://www.paho.org/bra/ e https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - http://www.oecd.org/coronavirus/en/
Rede Covida – https://covid19br.org/
Tribunal de Contas da União – https://portal.tcu.gov.br/coopera/

