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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:
MPF/SE ingressou com ação penal em face de sete funcionários públicos e empresários por fraude
em licitação e desvios de recursos destinados à construção e manutenção de Hospital de Campanha
de Aracaju
O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) processou criminalmente sete pessoas (Ação Penal nº
0804388-10.2021.4.05.8500), entre elas funcionários da Prefeitura de Aracaju e empresários, por fraude na
licitação e desvios de recursos públicos na construção e manutenção do Hospital de Campanha. A unidade
de saúde foi montada em 2020 para atender a vítimas da pandemia de covid-19. O dano causado aos
cofres públicos é estimado em R$ 777,2 mil.
As investigações, feitas pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Controladoria-Geral da União,
iniciaram com denúncia anônima sobre conluio na licitação para construção do Hospital de Campanha do
Município de Aracaju. Os levantamentos, feitos inclusive com autorização judicial para quebra de sigilos,
e busca e apreensão de documentos e equipamentos, demonstraram que a empresa Téo Santana Produções
e Eventos foi favorecida no certame.
O empresário José Teófilo de Santana Neto, conhecido como Téo Santana, teve conhecimento da
contratação antes mesmo de qualquer edital ser publicado e trabalhou, junto aos servidores da prefeitura
de Aracaju, para elaborar o contrato de acordo com sua capacidade de fornecimento de equipamentos e
serviços. Santana também convidou Rogério Carvalho e Ênio Santos para forjar orçamentos e, assim, ter
vantagem na disputa.
Foram acionados na Justiça os funcionários municipais Karla Feitosa de Araújo, Gerente de Projetos da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Carla Christine Fernandes de Souza Santos, Coordenadora da
Infraestrutura da SMS, Rossini Espínola Santos, Coordenador do Centro de Compras e Licitações da
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), e Adriano Nogueira Batista,
Consultor Técnico Administrativo da SMS. Entre os empresários citados estão José Teófilo de Santana
Neto, representante da Téo Santana Produções e Eventos, Rogério Jesus de Carvalho, representante da
Viva Comunicação e Produções, e Ênio Passos Santos, representante da Inmidia Propaganda Ltda. Central do Sucesso.
O MPF/SE requereu à Justiça que condene os acusados por dispensa irregular de licitação, estelionato,

peculato e advocacia administrativa, crimes com pena de 6 até 26 anos de detenção ou reclusão, de acordo
com o previsto em lei.
Texto com adaptações: Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal em Sergipe
STJ recebeu parcialmente denúncia do MPF referente a irregularidades na compra de
respiradores para enfrentamento da pandemia no Amazonas
Em sessão extraordinária que se estendeu pela manhã, tarde e início da noite da segunda-feira (20), a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu parcialmente a denúncia apresentada pelo
Ministério Público Federal (MPF) contra o Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), por
superfaturamento na compra de respiradores pulmonares, que seriam utilizados no enfrentamento da
pandemia de covid-19. A decisão foi unânime. O governador passa a ser réu na Ação Penal 993 e
responderá pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, sobrepreço, peculato e embaraço às
investigações de organização criminosa. Já o Vice-Governador do estado, Carlos Alberto de Souza de
Almeida (PTB), será processado pelo crime de organização criminosa.
Também figuram como réus no processo o ex-Secretário de Saúde do Amazonas Rodrigo Tobias de Sousa
Lima; os servidores da Secretaria de Saúde do estado Alcineide Figueiredo Pinheiro, João Paulo Marques
dos Santos, Márcio de Souza Lima, Perseverando da Trindade Garcia Filho e Ronald Gonçalo Caldas
Santos; a ex-servidora Dayana Priscila Mejia de Souza; e os empresários Cristiano da Silva Cordeiro,
Fábio José Antunes Passos, Luciane Zuffo Vargas de Andrade, Luiz Carlos de Avelino Júnior e Gutemberg
Leão Alencar.
Segundo a Subprocuradora-Geral da República Lindôra Araújo, que assina a denúncia, instalou-se na
estrutura burocrática do governo do Amazonas, sob o comando de Lima, “uma verdadeira organização
criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a Administração Pública, especialmente a
partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia, sendo certo que,
em pelo menos uma aquisição, o intento se concretizou”. A denúncia acusa o governador de exercer o
comando dessa organização criminosa.
No caso do peculato, os denunciados são acusados de desviar, em benefício dos integrantes da organização
criminosa, valores aos quais tinham a posse em razão dos cargos públicos ocupados, causando prejuízo ao
erário de pelo menos R$ 2.198.419,88. O órgão pede a condenação dos denunciados, a perda do cargo
pelos servidores públicos e o pagamento de indenização no valor de R$ 2.198.419,88.
Texto com adaptações: Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República
Vacinação contra a covid-19 de adolescentes: MPs na Paraíba orientam municípios a adotarem
técnicas de planejamento para que grupos prioritários não sejam prejudicados
Em reunião virtual realizada, na segunda-feira (20), representantes do Ministério Público Federal
(MPF/PB), do Trabalho (MPT-PB) e do Estado da Paraíba (MP/PB) orientaram gestores que, ao optarem

por vacinar adolescentes sem comorbidades, adotem técnicas de organização e planejamento, a fim de que
grupos prioritários não sejam prejudicados. Na ocasião, foi esclarecido que adolescentes sem
comorbidades podem ser imunizados, desde que haja doses suficientes para garantir a vacinação completa
de adolescentes com deficiências permanentes ou comorbidades, gestantes e puérperas e os privados de
liberdade, além de todas as pessoas maiores de 18 anos, incluindo as doses de reforço dos idosos.
No encontro, os membros do MPF esclareceram que a atuação do Ministério Público é pautada na
legalidade e equidade. Esclareceu que a posição do Ministério Público Federal é a de que deve ser seguida
a ordem do PNI, de acordo com recomendação do órgão, por meio do Gabinete Integrado de
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac) da Procuradoria-Geral da República, com o avanço em
caso de baixa procura e superestimativa de grupos, e aplicação a adolescentes sem comorbidades apenas
em último lugar.
Na oportunidade, representante do MP/PB pontuou que a última nota técnica do Ministério da Saúde
carece de fundamentação adequada para suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades, de
forma que devem ser respeitados os documentos anteriores, com um escalonamento, começando a
vacinação em idades decrescentes.
Busca ativa - Ainda na ocasião, os procuradores do MPF reforçaram a necessidade de controle
documental acerca da busca ativa dos não vacinados para primeira dose e segunda dose, maiores de 18
anos. Rememoraram que o Ministério Público recomenda há tempos que os cidadãos assinem documentos
que comprovem a atuação dos agentes de endemias e comunitários de saúde. Também ressaltaram a
necessidade de o município de João Pessoa registrar documentalmente o trabalho de busca ativa, conforme
acordado judicialmente.
Vacinação domiciliar e monitoramento – Segundo o Ministério Público Federal, é fundamental que os
municípios paraibanos realizem vacinação domiciliar para aqueles com dificuldade de locomoção: idosos,
pessoas com deficiência, entre outros. É necessário, ainda, que os municípios paraibanos realizem o
monitoramento e avaliação constante dos não vacinados contra a covid-19, tanto com a primeira dose
como para a segunda dose, visando o alcance da meta de cobertura, a aceitabilidade da vacina e a oportuna
identificação das necessidades de novas intervenções para conseguir atingir toda a população acima de 18
anos.
Orientação aos gestores - A Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba
(Cosems) informou no encontro que solicitará reunião com todos os gestores municipais para orientá-los
em consonância com os pontos levantados pelo Ministério Público, alertando para a necessidade de
priorizar outros grupos e abrir para os adolescentes de forma escalonada de acordo com a idade de
maneira uniforme, iniciando a vacinação de adolescentes sem comorbidades de 17 e 16 anos.
Íntegra
Ata da reunião
Texto com adaptações: Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal na Paraíba

Audiências públicas com temáticas relacionadas à covid-19
Entre os dias 21 e 23 de setembro, a Câmara dos Deputados realizará audiências públicas acerca de
temáticas relacionadas à Covid. Para participar e/ou consultar mais informações sobre os encontros, acesse
os links:
• Câmara dos Deputados
◦ 21/9/2021, às 9h – Principais ações do Ministério da Cidadania na concessão Auxílio
Emergencial
◦ 21/9/2021, às 14h – Aplicação de mais uma dose de vacina contra a covid-19 no Brasil
◦ 21/9/2021, às 17h – Implantação da rede 5G no Brasil (com participação do Ministro do TCU
Aroldo Cedraz)
◦ 23/9/2021, às 10h – A covid-19 e a resposta do HIV, AIS e HV em privados de liberdade
Fonte: Câmara dos Deputados
CGU e Polícia Federal deflagraram a Operação NACAR 19 para apurar o desvio de recursos da
saúde em Guarujá/SP
Em parceria com a Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) participou da Operação
NACAR 19, deflagrada na quarta-feira (15). De acordo com a CGU, a ação foi executada com a finalidade
de combater possíveis desvios de recursos públicos da saúde, praticados mediante contratação de
Organizações Sociais e empresas, no município de Guarujá/SP: "Nas investigações foram identificadas
situações de atuação na existência de suposta organização criminosa na Prefeitura Municipal do Guarujá
(SP), com o cometimento dos crimes de corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos, lavagem
de dinheiro dentre outros. Desde 2018, as Organizações Sociais e empresas investigadas firmaram
contratos de gestão e emergenciais com o município de Guarujá (SP) em valores que ultrapassam R$ 180
milhões, sendo parte desses recursos repassados pelo Governo Federal para o combate à pandemia do
coronavírus. O desvio de recursos da área da saúde, estimado em R$ 108 milhões, em um momento tão
delicado como o atual, é extremamente prejudicial para toda a sociedade, que já está sendo bastante
afetada pelos efeitos da pandemia" explicou o órgão.
Com a participação de 125 policiais federais e seis auditores da CGU, já foram cumpridos 25 mandados
de busca e apreensão, bem como determinado o bloqueio de R$ 6,4 milhões em bens e valores, no âmbito
da Operação NACAR 19.
Fonte: Controladoria-Geral da União
Anvisa realizou reunião com representantes da Pfizer/BioNTech para tratar sobre suspeita de
reação adversa grave
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou reunião, na sexta-feira (17), com
representantes da empresa Pfizer/BioNTech para tratar sobre suspeita de reação adversa grave, resultante

em morte, ocorrida após a vacinação de adolescente com o imunizante Comirnaty.
Segundo a autarquia, embora o Centro Epidemiológico de São Paulo tenha concluído pela impossibilidade
de atribuir diretamente o óbito à vacinação, nos próximos dias, um servidor especializado em ações de
farmacovigilância representará a Anvisa em ação de campo a ser realizada, conjuntamente, com
autoridades locais de saúde, a fim de obter mais informações sobre o fato.
A agência destacou que, até o momento, "os achados apontam para a manutenção da relação benefício
versus risco para todas as vacinas autorizadas no Brasil, ou seja, os benefícios da vacinação excedem
significativamente os seus potenciais riscos".
Novo medicamento para tratamento da covid-19 é aprovado pela Anvisa
Foi aprovada, por meio da Resolução RE nº 3.584, de 17 de setembro de 2021, a indicação do fármaco
baricitinibe para tratamento contra a covid-19 de pacientes adultos hospitalizados que necessitem de
oxigênio por máscara ou cateter nasal, ou alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva.
De acordo com a autarquia, a autorização decorre da apresentação de dados que atestam a eficácia e a
segurança do medicamento para essa finalidade.
Anvisa solicitou à Janssen-Cilag a inclusão de eventos adversos na bula da vacina contra a covid19 desenvolvida pela empresa
Em virtude da detecção de eventos adversos por intermédio do monitoramento de farmacovigilância, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitou, na segunda-feira (13), à empresa JanssenCilag Farmacêutica a inclusão na bula do imunizante contra a covid-19 Janssen, único autorizado em dose
única no Brasil, os seguintes eventos adversos: linfadenopatia (aumento do tamanho e/ou número de
linfonodos, como o aparecimento de caroços no pescoço), parestesia (sensação de dormência em alguma
parte do corpo) e hipoestesia (diminuição da sensibilidade da pele), tinido (zumbido no ouvido), diarreia e
vômito.
Segundo a Anvisa, a empresa possui até 30 dias para proceder à inclusão das informações.
Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Nova edição do Boletim Observatório Covid-19 destac ou a queda no número de casos e óbitos por
covid-19
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou, na sexta-feira (17), nova edição do Boletim Observatório
Covid-19, referente às semanas epidemiológicas 35 e 36 (29 de agosto a 11 de setembro de 2021),
destacando que o número de casos e óbitos decorrentes da covid-19 sofreram a maior queda desde o início
de 2021.
De acordo com o texto, embora se verifique a melhora no cenário epidemiológico, sobretudo, em virtude
do avanço na vacinação contra a covid-19, o enfrentamento à pandemia não pode se restringir às vacinas,

sendo fundamental a manutenção das medidas não-farmacológicas (uso de máscaras, higienização das
mãos, bem como distanciamento físico e social). Além disso, considerando a diminuição da demanda de
hospitalizações, o boletim sugere a triagem de casos graves, identificação dos casos suspeitos e seus
contatos e orientação à população acerca dos cuidados pessoais necessários.
A publicação abrange, ainda, informações sobre a ocupação de leitos de UTI para pacientes acometidos
pela covid-19; o perfil demográfico de internações hospitalares, internações em UTI e óbitos acima de 60
anos; dados sobre o avanço na vacinação e a distribuição de imunizantes contra o novo coronavírus; e
artigo sobre o passaporte de vacinas como política pública de proteção coletiva e estímulo à vacinação.
Fiocruz estima que a próxima remessa de IFA para a produção da vacina AstraZeneca chegará na
quarta-feira (22)
Consoante informações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é prevista a chegada de mais um lote de
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), na quarta-feira (23), para a produção de 5,2 milhões de doses da
vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.
A instituição aguarda, no momento, a confirmação das datas de entrega dos próximos lotes de insumo
previstos para setembro.
Fiocruz divulgou resultados de estudo sobre a intenção dos brasileiros em se vacinar contra a
covid-19
Após promover pesquisa on-line para avaliar a intenção dos brasileiros em se vacinar contra a covid-19,
entre 22 e 29 de janeiro de 2021, o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) publicou os resultados do estudo que contou com 173.178 mil
participações voluntárias.
Segundo a Fiocruz, cerca de 150 mil pessoas afirmaram que pretendiam se vacinar e outras 4 mil,
responderam que já haviam sido vacinadas. Em contrapartida, 18.250 responderam que não se
submeteriam à vacinação. Desse total, 4.401 pessoas responderam que não pretendiam ser vacinadas,
2.274 informaram que estavam inseguros em relação à imunização e 11.575 afirmaram que a vacinação
dependeria do imunizante disponível: "A Covid-19 afetou o mundo inteiro e a vacina surgiu como uma
fonte de esperança para o retorno à vida normal. Ainda assim, vários países relataram altas taxas de
hesitação à vacina. Por isso, é importante conhecer o perfil de hesitação vacinal no Brasil para auxiliar no
desenho de estratégias de comunicação adequadas", pontou a Coordenadora do estudo, Daniella Moore.
Íntegra
Estudo "Low covid-19 vaccine hesitancy in Brazil"

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

Campanha de vacinação contra a Covid-19: entre os dias 15 e 21 de setembro, Ministério da Saúde
distribuiu 22,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para estados e o Distrito Federal
O Ministério da Saúde iniciou, na quarta-feira (15), a 51ª A - Pauta de Distribuição (referente ao 49º
Informe Técnico) contendo 5.158.560 milhões de vacinas. Nessa remessa, foram encaminhados aos
estados e ao Distrito Federal, 1.730.460 milhões de doses da vacina AstraZeneca (Fundação Oswaldo
Cruz) e 3.428.100 milhões de doses da Comirnaty (Pfizer/BioNTech), ambas destinadas à segunda dose da
imunização.

Fonte: Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19/MS

Por meio da 51ª B – Pauta de Distribuição (referente, também, ao 49º Informe Técnico), o órgão enviou
mais 7.496.874 milhões de doses às Unidades da Federação. Além da vacina Comirnaty (1.104.264 milhão
de doses), contemplada na pauta anterior, foram encaminhadas às UFs 6.392.610 doses do imunizante
CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac).

Fonte: Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19/MS

Já nesta semana, cerca de 9.761.220 de doses foram distribuídas (7.053.870 milhões – Comirnaty/Pfizer;
2.691.190 milhões – AstraZeneca/Fiocruz; e 16.160 mil - Janssen), consoante dados da 52ª Pauta de
Distribuição (referente ao 50º Informe Técnico).

Fonte: Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19/MS

Com essa remessa, o Ministério da Saúde informou ter concluído o envio de doses para vacinar, com a
primeira dose ou dose única, toda a população adulta brasileira e começará a administração da dose de
reforço em idosos acima de 70 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão, prioritariamente, com a
vacina da Pfizer. Já a população indígena, receberá na primeira etapa da vacinação a título de reforço, o
imunizante da Janssen.
Quantitativo de doses enviadas às Unidades da Federação, desde o início da Campanha de
Vacinação contra a Covid-19 (dados da 52º Pauta de Distribuição)
• 102.884.640 milhões de doses da vacina AstraZeneca
• 94.447.538 milhões de doses da vacina CoronaVac
• 65.505.996 milhões de doses da vacina Comirnaty/Pfizer
• 4.785.390 milhões de doses da vacina Janssen
Panorama da vacinação contra a covid-19 no Brasil (dados extraídos em 21 de setembro de 2021)
• 287.957.775 milhões de doses distribuídas às Unidades da Federação
• 223.469.326 milhões de doses aplicadas
• 142.205.968 milhões de indivíduos foram imunizados com a primeira dose
• 81.263.358 milhões de indivíduos integralizaram o esquema vacinal
Boletim Epidemiológico nº 80, veiculado pelo Ministério da Saúde, apontou a redução de 25% dos
casos e 27% dos óbitos decorrentes da covid-19
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 36ª semana epidemiológica (5/9 a 11/9/2021), o Ministério da Saúde divulgou o 80º
Boletim Epidemiológico Especial – Doença pelo Coronavírus Covid-19.
Segundo o boletim, durante a semana epidemiológica 36 (SE 36) foram registrados 111.300 casos e 3.196
óbitos por Covid-19, com taxa acumulada de incidência e mortalidade estimada em 9.912,0 casos e 277,0
óbitos a cada 100 mil habitantes. Em comparação com a SE anterior (SE 35), foi verificada a redução de
25% no número de casos e de 27% nas mortes ocasionadas pela doença.
Dados da Semana Epidemiológica 36 (5/9 a 11/9/2021)
•

Número de novos casos por região: Região Centro-Oeste – 18.127 casos; Região Nordeste –
11.488 casos; Região Norte – 3.378 casos; Região Sudeste – 56.096 casos; Região Sul – 22.211
casos.

•

Número de novos óbitos por região: Região Centro-Oeste – 499 óbitos; Região Nordeste – 330
óbitos; Região Norte – 79 óbitos; Região Sudeste – 1.720 óbitos; Região Sul – 568 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, e informações concernentes à vigilância laboratorial.
Mais doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz e Comirnaty/Pfizer são entregues ao Ministério da
Saúde para incorporação ao PNI
Entre sexta (17) e segunda-feira (20), foram entregues ao Ministério da Saúde, para incorporação ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI), 1.637.500 milhão doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz (700
mil, em 17/9, e 937,5 mil, em 20/9) e 3.089.000 milhões de doses do imunizante Comirnaty/Pfizer (889
mil, em 17/9, e 2,2 milhões, em 19/9) .
De acordo com a pasta da Saúde, das 267 milhões de doses das vacinas contra ao novo coronavírus
distribuídas às Unidades da Federação, cerca de 102 milhões são da AstraZeneca e 65,5 milhões da
Comirnaty.
Ministério da Saúde lançou plano nacional visando a expansão da testagem para detecção da
covid-19
O Ministério da Saúde lançou, na última sexta-feira (17), o Plano Nacional de Expansão da Testagem para
a Covid-19. O lançamento ocorreu, simultaneamente, em todas as regiões brasileiras: Centro-Oeste, Norte,
Nordeste, Sudeste e Sul.
O órgão prevê disponibilizar para todo o Brasil, em 2021, 60 milhões de testes de antígeno para detecção
do vírus Sars-CoV-2. Aplicando, inicialmente, o critério populacional serão enviados aos municípios,
estados e Distrito Federal cerca de 2,4 milhões de testes. Em momento posterior, a pasta da Saúde passará
a considerar, também, os cenários epidemiológicos das localidades: "Segundo as recomendações do plano,
os testes devem ser aplicados para diagnosticar pessoas com e sem sintomas da covid-19 e podem ser
usados em locais de grande circulação. Em uma das estratégias, os estados e municípios serão orientados a
fazerem pontos de triagem, onde as pessoas serão convidadas a fazer o teste rápido voluntariamente.
Assim, é possível identificar os casos mais rapidamente, promover o isolamento, rastreamento e testagem
dos contatos, que também devem fazer quarentena. Essa estratégia de testagem também é usada para a
busca ativa de pessoas que podem demorar para demonstrar qualquer sintoma da covid-19, para evitar a
disseminação da doença. Os testes de antígeno também devem ser usados na investigação de surtos locais
da Covid-19, como escolas e lares de idosos, por exemplo", explicou o Ministério da Saúde.

Situação epidemiológica do novo coronavírus no Brasil
Dados do Ministério da Saúde, atualizados em 20 de setembro de 2021, informam que o Brasil registra
21.247.667 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e 590.955 mil óbitos decorrentes da
doença.

Fonte: Ministério da Saúde
Acompanhamento e informações relativas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Pandemia
Pauta prevista referente às audiências da CPI da Pandemia, nesta semana:
• 21/9/2021, às 9h30 – Oitiva do Ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos
Rosário
• 22/9/2021, às 9h30 – Oitiva do Diretor Executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista
Júnior
• 23/9/2021, às 9h30 – Oitiva do sócio da empresa Primarcial Holding e Participações Ltda., Danilo
Berndt Trento
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

STF declarou inconstitucional lei estadual que dispôs sobre a redução de mensalidades escolares no
Rio de Janeiro
Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6448, o Plenário do Supremo Tribunal (STF)
declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.864/2020, editada pelo estado do
Rio de Janeiro, cujo conteúdo dispôs sobre a redução das mensalidades de rede privada de ensino durante
a pandemia ocasionada pela covid-19.
Segundo o relator da ação, Ministro Ricardo Lewandowski, a Constituição Federal conferiu à União a
competência privativa para legislar sobre matéria de Direito Civil e, desse modo, o estado do Rio de
Janeiro não poderia se substituir à União para determinar a redução das mensalidades: “o Estado do Rio de
Janeiro não poderia se substituir à União para determinar redução das mensalidades, ainda que mediante
lei estadual e em período tão gravoso, pois a Constituição estabelece, minuciosamente, as atribuições e as
responsabilidades de cada ente da Federação, justamente para evitar eventuais sobreposições de
atribuições”, afirmou o STF.
Fonte: Supremo Tribunal Federal
Outras notícias de destaque
•

Anvisa disponibilizou novo formulário para a notificação de eventos adversos relativos a
medicamentos e vacinas
Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

•

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços aprovou proposição
que dispõe sobre o funcionamento do comércio durante a pandemia
Comissão de Educação aprovou Projeto de Lei que fixa normas para formulação e implementação
de plano emergencial voltado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia no âmbito da educação
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Articulação Semiárido
Brasileiro (ASA) apresentam, na quinta-feira (23), às 10h, estudo sobre impactos da pandemia na
agricultura familiar
Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz) promoverá debate sobre desafios e
oportunidades para o controle das arboviroses em tempos de covid-19, na próxima quinta-feira
(23), das 10h às 12h
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

•
•

•

•
•

Segundo informações do Instituto Butantan, CoronaVac já é usada em mais de 40 países
Pesquisadores do Butantan estudam fatores associados à gravidade da covid-19
Fonte: Instituto Butantan

•

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou estudo em que analisa o rendimento do
trabalhador brasileiro durante a pandemia da covid-19
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

•

Na terça-feira (21), Brasil atingiu a marca de 142,2 milhões de brasileiros vacinados com a
primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus
Delegação brasileira nos Jogos Olímpicos não registrou casos de covid-19
Fonte: Ministério da Saúde

•

•

Levantamento da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) aponta o crescimento da
oferta de voos pelo quinto mês consecutivo, atingindo 75% do número registrado antes da
pandemia decorrente da covid-19, em março de 2020
Fonte: Ministério do Turismo

•

Senado Federal aprovou prorrogação de alterações no calendário escolar, até o fim de 2021, em
razão da pandemia
Fonte: Senado Federal

•

STF referendou medida cautelar deferida pelo órgão para que a União enviasse segunda doses de
vacina contra a covid-19 ao estado de São Paulo
Fonte: Supremo Tribunal Federal

Diário Oficial da União
Visando a dar publicidade às normas relativas ao enfrentamento do novo coronavírus, confira abaixo
alguns atos publicados sobre o tema:
Aviso de Chamamento Público - Em função de sua especificidade técnica, complexa e singular, o
Ministério da Saúde convida as empresas especializadas em prestar serviço de armazenagem e transporte
das vacinas Comirnaty/Pfizer para se manifestarem quanto ao interesse em ofertar esse tipo de solução. O
prazo para manifestação será até o dia 27 de setembro de 2021. Referência SEI: 25000.110837/2021-20.
Extrato de Dispensa de Licitação nº 7740/2021 (UASG 364102) – Processo nº: 01300007740202198.
Objeto: Serviço para execução das etapas de P&D e produção em condições regulatórias para Anvisa.
Justificativa: Auxilio CNPq 403544/2020-3 desenvolvimento e produção de lote piloto para estudos
clínicos da vacina VF-COVID-19. Valor Global: R$ 61.573,21. Contratada: Ja Phillips Consulting, Llc.

Extrato de Dispensa de Licitação nº 7852/2021 (UASG 364102) - Processo nº: 01300007852202149.
Objeto: avaliação da imunogenicidade vacina Versamune-CoV-2FC em camundongos. Justificativa:
Auxilio CNPq 403544/2020-3 desenvolvimento e produção de lote piloto para estudos clínicos da vacina
VF-COVID-19. Valor global: R$ 205.249,09. Contratada: University of Kentuc.
Extrato de Dispensa de Licitação nº 236/2021 (UASG 254445) – Processo nº: 25386001577202115.
Objeto: Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto
implantação do fluxo e de uma estrutura de informações sigilosas referentes aos contratos de transferência
de tecnologia da vacina covid-19. Contratada: Fundação para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
em Saúde (Fiotec).
Extrato Prévio nº 7910/2021 - Processo nº: 01245.015067/2021-71. Requerente: Instituto de Ciências
Biológicas (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG). CQB: 038/97 Assunto: Solicitação de
parecer para projeto de pesquisa NB-2. Ementa: a Presidente da Comissão Interna de Biossegurança do
Instituto de Ciências Biológicas (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG), Dra. Juliana Alves da
Silva, solicita parecer técnico da CTNBio referente à autorização para trabalho em regime de contenção de
OGM, com classificação de risco nível 2, denominado "Desenvolvimento de uma vacina contra a COVID19 utilizando o Mycobacterium bovis BCG recombinante expressando antígenos virais".
Portaria GM/MS nº 2.337, de 14 de setembro de 2021 - Altera o Anexo I da Portaria GM/MS nº 650, de 8
de abril de 2021, para correção dos valores referentes ao incentivo financeiro de custeio de Centro
Comunitário de Referência para Enfrentamento da Covid-19 dos municípios de São José do Ribamar MA e de Bento Gonçalves – RS.
Portaria GM/MS nº 2.365, de 16 de setembro de 2021 - Autoriza leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar,
em caráter excepcional e temporário, para atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela covid-19,
e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
Coronavírus (COVID-19), a ser disponibilizado a Estados e Municípios.
Retificação - Na Resolução RE nº 3.425, de 4 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União
Edição: 168-A, de 4 de setembro de 2021, Seção: 1 - Extra A, página: 1, referente a Interdição Cautelar de
lotes da vacina Coronavac, importada pelo Instituto Butantan - CNPJ: 61.821.344/0001-56: Onde se
lê:3483355/21-2 Leia-se:3561701/21-2; Onde se lê: 3491278/21-9 Leia-se: 3516062/21-4; Onde se lê:
H202106044 Leia-se: H202107044.
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
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Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac)
Conselho Nacional do Ministério Público
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Agência Nacional de Aviação Civil
Agência Nacional de Energia Elétrica
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Ministério da Cidadania
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Ministério da Economia
Ministério da Educação
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