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Comunicado Interministerial 
04.09.2020 

 
● DESTAQUES 

 

○ Presidente Bolsonaro libera cerca de R$ 68 bilhões para Auxílio Emergencial 

○ Nota conjunta MRE/Mapa sobre o embargo indevido do governo das Filipinas à carne de frango               
brasileira 

○ Saúde investe no acompanhamento de pessoas que tiveram contato com casos de Covid-19 

○ Dispositivo portátil desenvolvido na Fiocruz pode popularizar teste molecular para Covid-19 

○ Produção industrial cresce 8% em julho, com alta inédita em 25 dos 26 setores 

○ Balanço de medidas do Governo Federal: 24ª semana do Centro de Coordenação das Operações              
do Comitê de Crise da Covid-19 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
Nota conjunta MRE/Mapa sobre o embargo indevido do governo das Filipinas à carne de              
frango brasileira 
O governo da República das Filipinas impôs, recentemente, embargo temporário às           
importações de carne de frango originadas do Brasil, alegadamente em razão de possível risco              
de contaminação de consumidores com o vírus SARS-CoV-2. O governo do Brasil insta o              
governo das Filipinas a que esse embargo seja retirado imediatamente. Todas as            
recomendações da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), da            
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Codex Alimentarius indicam que alimentos e suas              
embalagens não constituem vetores de transmissão da Covid-19. Há, na verdade, consenso            
entre a comunidade científica internacional, agências de classificação de risco e autoridades            
sanitárias no mundo, segundo o qual o vírus SARS-CoV-2 não é transmissível pelo comércio de               
alimentos. Nesse contexto, as Filipinas são, atualmente, o único país a impor qualquer             
restrição à carne de frango brasileira em razão do suposto risco de transmissão do              
SARS-CoV-2, sem, no entanto, haver apresentado evidência científica para justificar sua           
decisão. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/  
 
CONAB 
 
Contemplados em projetos do PAA entregam produtos nas entidades cadastradas 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/nota-conjunta-mre-mapa-sobre-o-embargo-indevido-do-governo-das-filipinas-a-carne-de-frango-brasileira
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A entrega dos primeiros alimentos produzidos pelos projetos contratados pela Companhia           
Nacional de Abastecimento (Conab) foi iniciada nesta semana, por meio do Programa de             
Aquisição de Alimentos (PAA). Dos recursos liberados pelo Ministério da Cidadania, R$ 2,5             
milhões são destinados ao estado do Acre. Entre os produtos doados estão frutas, peixes e               
hortaliças. Esta ação faz parte dos esforços do governo federal para enfrentar a pandemia de               
Covid-19. Ao todo, serão 439 toneladas de alimentos que beneficiarão quase 14,9 mil             
pessoas. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 
 
Doação das cestas de alimentos é realizada em comunidades locais no Pará 
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) concluiu a aquisição de mais de 80             
toneladas de alimentos para a composição de cestas básicas que terão como destino diversos              
municípios do Pará. O objetivo é atender pessoas em situação de insegurança alimentar e              
nutricional e reduzir os efeitos das medidas adotadas pelos estados para o enfrentamento da              
pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 
 

○ Casa Civil 
 
Balanço de medidas do Governo Federal: 24ª semana do Centro de Coordenação das             
Operações do Comitê de Crise da Covid-19 
Em mais uma semana de empenho dos diversos agentes do Governo Federal diante da              
pandemia de coronavírus, o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para              
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, coordenado pela Casa Civil, articulou            
uma série de medidas para diminuir o avanço da doença. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Governo Federal anuncia o Plano Nacional de Retomada do Turismo em Ouro Preto 
O Governo Federal anunciou nesta quinta-feira (4) o Plano Nacional de Retomada do Turismo,              
construído em parceria com representantes do setor. O Plano organiza ações e foca em dois               
eixos: segurança para o Brasil retomar o turismo; e empregos para retomar a economia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Sinais de recuperação: Atividade industrial nacional crescem 8%, em julho 
A produção industrial brasileira teve aumento de 8% no mês de julho comparado a junho, de                
acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). É o terceiro mês               
seguido de crescimento. Em destaque, segundo ele, está o setor de veículos automotores,             
impulsionado não só pela maior produção de automóveis, mas também para caminhões e             
autopeças. De acordo com o IBGE, o resultado dos últimos três meses não elimina as perdas                
observadas em março e abril, período de agravamento do isolamento social por causa da              
Covid-19. Mas afirma que o crescimento reduz a perda acumulada de 27%. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
Reforço contra a Covid-19: Brasil produzirá respirador projetado pela Nasa 

 

https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3602-acre-contemplados-em-projetos-do-paa-entregam-produtos-nas-entidades-cadastradas
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3601-para-doacao-das-cestas-de-alimentos-e-realizada-em-comunidades-locais
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/balanco-de-medidas-do-governo-federal-24a-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-anuncia-o-plano-nacional-de-retomada-do-turismo-em-ouro-preto
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/sinais-de-recuperacao-atividade-industrial-nacional-cresce-8-em-julho
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Ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Empresa Brasileira de Pesquisa e              
Inovação Industrial (Embrapii) está financiando o desenvolvimento em escala de ventilador           
pulmonar. Trata-se de aparelho projetado pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos,             
será produzido no Brasil para contribuir no enfrentamento à Covid-19. A Agência Nacional de              
Vigilância Sanitária (Anvisa) fez a homologação para fabricação desses respiradores pela           
empresa brasileira Russer, no interior paulista. As adaptações às normas brasileiras são feitas             
na Unidade Embrapii – Senai Cimatec em Salvador, na Bahia. A Embrapii entrou com              
financiamento para adaptação do produto com R$ 530 mil. O primeiro lote produzido será de               
300 ventiladores pulmonares ao custo unitário de R$ 59 mil. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Auxílio Emergencial aos trabalhadores de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 
Conheça o balanço dos pagamentos de benefício do Programa Bolsa Família que ocorreram             
em agosto e da 5ª parcela do Auxílio Emergencial e entenda os bloqueios e cancelamentos               
realizados no mês em razão de novo relatório da CGU contendo indícios de irregularidades no               
recebimento do benefício. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 
 
Prorrogação da suspensão de procedimentos operacionais na gestão do PBF 
Buscando minimizar os efeitos da crise para as famílias mais vulneráveis em virtude do              
Coronavírus, bem como diminuir a demanda para equipes municipais do PBF e do Cadastro              
Único, o Ministério da Cidadania, por meio da Portaria nº 443, de 17 de julho de 2020,                 
prorrogou a suspensão por mais 180 dias. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Aprovada medida provisória que destina crédito extraordinário para o MCTI no combate à             
pandemia 
Aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, a Medida Provisória n. 962 de               
2020, de autoria da Presidência da República, que abre crédito extraordinário em favor do              
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e para o Ministério das            
Relações Exteriores, no valor total de R$ 418.800.000,00. 
O recurso financeiro tem como objetivo iniciativas voltadas para o enfrentamento da            
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. A            
MP foi editada em maio, antes da recriação do Ministério das Comunicações, e parte desses               
recursos serão para projetos e ações de ambos os ministérios. A matéria vai à promulgação.  
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Ascom 

 
CNPQ 
 
Pesquisa aponta alternativa barata para desinfectar superfícies e mãos 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/reforco-contra-a-covid-19-brasil-produzira-respirador-projetado-pela-nasa
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia/informe-gestores/informe-gestores/auxilio-emergencial-aos-trabalhadores-de-familias-beneficiarias-do-programa-bolsa-familia
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia/informe-gestores/informe-gestores/prorrogacao-da-suspensao-de-procedimentos-operacionais-na-gestao-do-pbf
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Pesquisadores brasileiros deram o primeiro passo para o desenvolvimento de um método            
simples e de baixo custo para desinfetar superfícies e mãos. Testes em laboratório             
demonstraram que uma película de detergente pode inativar o coronavírus aviário-vírus que            
provoca gripe em aves e pertence à mesma família do SARS-CoV-2, causador da Covid-19. A               
partir dos bons resultados, publicados na plataforma 'Preprints', os cientistas vão avaliar a             
ação da fórmula contra o SARS-CoV-2 na próxima etapa do trabalho. Caso o efeito se               
confirme, a proposta é que o produto possa ser aplicado na desinfecção de superfícies e               
objetos, como maçanetas, corrimões e lixeiras, assim como na higienização das mãos. O             
estudo foi realizado por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária           
(Embrapa) com colaboração do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Instituto de Química de            
São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC/USP) e Instituto de Zootecnia (IZ). 
Para mais informações: http://www.cnpq.br/ 
 
FINEP 
 
Finep/MCTI divulga resultado final de edital para equipar Laboratórios NB-3 contra a            
Covid-19 
A Finep e o MCTI acabam de anunciar o resultado final de chamada pública, no valor de R$ 25                   
milhões, para selecionar propostas de apoio financeiro à execução de projetos institucionais            
para adequação/implantação de infraestrutura física de Laboratórios e Biotérios de Nível de            
Biossegurança 3 (NB-3) OMS destinados à PD&I para o desenvolvimento de vacinas,            
tratamentos e estudos ligados à Covid-19. 
Para mais informações: http://www.finep.gov.br/ 
 

○ Ministério da Defesa 
 

Campanhas de doação de sangue regulam estoques de hemocentros 
No Comando Conjunto Planalto, militares da Ala 2, Base Aérea de Anápolis, em Goiás,              
participaram de campanha de doação de sangue, com o intuito de apoiar o Banco de Sangue                
municipal. Uma unidade móvel do Hemocentro de Goiás esteve no Esquadrão de Saúde da              
Organização Militar, para recolher as doações dos militares voluntários. A campanha reuniu            
doadores suficientes para atingir a quantidade máxima da unidade móvel. Militares do            
Comando Conjunto Norte, por meio da Marinha, conscientizaram e distribuíram panfletos a            
passageiros e tripulantes de embarcações sobre a prevenção e o combate ao novo             
coronavírus. O Aviso Balizador Vega fez inspeção naval em Gurupá, Pará. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/  

 
Madeira ilegal e aeronaves são apreendidas no Pará 
Durante fiscalizações no contexto da Operação Verde Brasil 2, nesta quinta-feira (3), foram             
apreendidos 578 metros cúbicos de madeira ilegal. A Polícia Federal, em conjunto com as              
Forças Armadas, com a Capitania dos Portos e com o Ibama, finalizou a apreensão de 18                
metros cúbicos de madeira transportada sem licença ambiental válida, no município de            
Limoeiro do Ajuru, no Pará. Já durante fiscalização do Ibama, 560 metros cúbicos de madeira               
foram apreendidos no município de Mundo Novo, Mato Grosso. A Polícia Federal intensifica             

 

http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/10928727
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6200-finep-mcti-divulga-resultado-final-de-edital-para-equipar-laboratorios-nb-3-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/campanhas-de-doacao-de-sangue-regulam-estoques-de-hemocentros
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fiscalizações nos rios da Amazônia, bem como nos portos da região, por meio do seu Grupo                
Especial de Polícia Marítima, o que resultou em apreensões de madeira, minério e produtos              
contrabandeados, mesmo durante a pandemia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/  
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

ANA 
 
Aumenta população infectada estimada pela Covid-19 em BH, quebrando tendência de           
queda  
A redução no total de casos de infecção pelo novo coronavírus em Belo Horizonte (MG)               
identificada nas últimas semanas do projeto-piloto Monitoramento Covid Esgotos não se           
confirmou. Isso porque o Boletim de Acompanhamento nº 14/2020, divulgado nesta           
sexta-feira, 4 de setembro, aponta aumento da estimativa da população infectada na mais             
recente semana de coleta de amostras e análise do esgoto. 
Para mais informações: https://www.ana.gov.br/ 
 

CBTU 
 
Trens urbanos param nesta segunda, 7, feriado do dia da Independência 
A CBTU João Pessoa informa que os trens não irão funcionar nesta segunda feira, 7 de                
setembro, feriado nacional do dia da Independência do Brasil. Os trens retomam a operação              
comercial na próxima terça feira, 08, a partir das 5h25, em horário especial de pandemia de                
Covid-19. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/  

 

TRENSURB 
 
Trensurb divulga horários dos trens durante o feriado do 7 de setembro 
A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado do dia 7 de setembro, seguirão a                 
tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em                  
ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. No sábado e domingo, a                
operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia. Confira abaixo os              
horários e intervalos para o feriado: 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 

Pesquisa indica 71 mil servidores em trabalho remoto e 1.929 casos da doença confirmados 
Pesquisa realizada pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da             
Economia (SGP/ME) indica que 71.436 servidores públicos federais civis estão trabalhando em            
casa, e há 1.929 casos de Covid-19 confirmados. A pesquisa, que exclui a Rede Federal de                
Educação (RFE) – universidades, institutos e demais instituições de ensino federal – foi             

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/madeira-ilegal-e-aeronaves-sao-apreendidas-no-para
https://www.ana.gov.br/noticias/aumenta-populacao-infectada-estimada-pelo-covid-em-bh-quebrando-tendencia-de-queda
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8619
http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5672
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respondida por 45% das unidades administrativas de gestão de pessoas, que representam            
141.686 servidores ativos, ou 51% da força de trabalho total. Os 71.436 servidores em              
trabalho remoto correspondem a 50,4% do universo pesquisado. Os dados foram coletados            
na semana de 24 a 28 de agosto. A SGP promove a pesquisa semanalmente, e a RFE não é                   
incluída porque os dados referentes às instituições de ensino são divulgados pelo Ministério             
da Educação. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
Receita Federal suspende até 30 de setembro a exclusão de parcelamentos por motivo de              
inadimplência 
A Receita Federal suspendeu os procedimentos administrativos de exclusão de contribuintes           
de parcelamentos por motivo de inadimplência até 30 de setembro de 2020. A medida está               
prevista na Portaria RFB nº 4.287, de 3 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da                 
União desta sexta-feira (4/9). O subsecretário de Arrecadação da Receita Federal, Frederico            
Faber, afirma que "apesar de uma melhora nos indicadores econômicos, por conta da             
pandemia, a medida ainda é necessária para que as pessoas físicas e pequenas empresas              
possam manter seus parcelamentos em dia". 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
BANCO CENTRAL 
 
Nota de R$ 200 é lançada 
A nova integrante da família do Real já chegou! Em cerimônia transmitida de forma virtual               
nesta quarta-feira (02), o Banco Central lançou a nota de R$ 200, que entrou em circulação                
imediatamente. Serão produzidas 450 milhões de unidades em 2020. Com os efeitos            
econômicos trazidos pela Covid-19, o Banco Central entendeu que o momento era oportuno             
para o lançamento de uma nova denominação. Com a pandemia, a procura da população pelo               
dinheiro em espécie aumentou e essa ocorrência se repetiu em vários países. A quantidade de               
dinheiro em circulação subiu de cerca de R$ 260 bilhões para R$ 351 bilhões entre março e 31                  
de agosto. 
Para mais informações: https://www.bcb.gov.br/  
 

CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: clique para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom 
 

DATAPREV 
 
Governo Federal publica novas regras e prorrogação do Auxílio Emergencial 
A população atendida pelo Auxílio Emergencial contará com o benefício até 31 de dezembro.              
A decisão foi formalizada nesta quinta-feira (03) com a publicação da Medida Provisória nº              
1000 no Diário Oficial da União. A ação do Governo Federal, criada em abril, apoia milhões de                 
brasileiros no enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia do novo           

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/pesquisa-indica-71-mil-servidores-em-trabalho-remoto-e-1-929-casos-da-doenca-confirmados
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/receita-federal-suspende-ate-30-de-setembro-a-exclusao-de-parcelamentos-por-motivo-de-inadimplencia
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/482/noticia
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

coronavírus. Serão pagas até quatro parcelas de R$ 300,00 cada. Para mães chefes de família,               
o direito é dobrado. A regra que limita duas cotas por família continua em vigor. 
Para mais informações: https://portal2.dataprev.gov.br/  
 
IBGE 
 
Cai número de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não buscaram emprego na segunda              
semana de agosto 
O número de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não buscaram emprego, reduziu em              
um milhão, passando de 28,1 milhões para 27,1 milhões. Nesse grupo também estão as              
pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram devido à pandemia ou por falta de               
trabalho no local onde vivem, e que diminuiu de 18,3 milhões para 17,7 milhões. Uma parcela                
dessa população conseguiu se ocupar, mas a restante foi para a desocupação, segundo os              
dados da edição semanal da PNAD Covid-19, divulgada hoje (4) pelo IBGE. A população              
desocupada permaneceu estável no período, em 12,9 milhões. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  

 
Produção industrial cresce 8% em julho, com alta inédita em 25 dos 26 setores 
A produção industrial nacional cresceu pelo terceiro mês consecutivo com alta de 8% em              
julho, na comparação com o mês anterior, após expansão em maio (8,7%) e junho (9,7%). Pela                
primeira vez na série histórica iniciada em 2002, 25 dos 26 setores apresentaram taxa              
positiva. O resultado, entretanto, não elimina a perda de 27% acumulada nos meses de março               
e abril, quando refletiu os efeitos do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19. É                
o que mostra a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada hoje (3) pelo IBGE. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 
 
RECEITA FEDERAL 
 
Receita Federal suspende até 30 de setembro a exclusão de parcelamentos por motivo de              
inadimplência 
A Receita Federal suspendeu os procedimentos administrativos de exclusão de contribuintes           
de parcelamentos por motivo de inadimplência até 30 de setembro de 2020. A medida está               
prevista na Portaria RFB nº 4.287, de 3 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da                 
União desta sexta-feira (04). O subsecretário de Arrecadação da Receita Federal, Frederico            
Faber, afirma que "apesar de uma melhora nos indicadores econômicos, por conta da             
pandemia, a medida ainda é necessária para que as pessoas físicas e pequenas empresas              
possam manter seus parcelamentos em dia". 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 

INSS 
 
Previdência autoriza pagamento da diferença sobre adiantamento dos auxílios por          
incapacidade temporária 

 

https://portal2.dataprev.gov.br/governo-federal-publica-novas-regras-e-prorrogacao-do-auxilio-emergencial
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28792-cai-numero-de-pessoas-que-gostariam-de-trabalhar-mas-nao-buscaram-emprego-na-segunda-semana-de-agosto
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28762-producao-industrial-cresce-8-em-julho-com-alta-inedita-em-25-dos-26-setores
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=112200
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/receita-federal-suspende-ate-30-de-setembro-a-exclusao-de-parcelamentos-por-motivo-de-inadimplencia
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Os segurados da Previdência Social que receberam antecipação do auxílio por incapacidade            
temporária (antes chamado auxílio-doença) terão o benefício reconhecido em definitivo. Com           
essa medida, aqueles que receberam o adiantamento, no valor de um salário mínimo, mas              
teriam direito a um benefício maior, receberão a diferença sem a necessidade de novo              
requerimento. A Portaria Conjunta nº 53 da Secretaria de Previdência do Ministério da             
Economia e do INSS, publicada nesta quinta-feira (3/9), autoriza o processo de confirmação da              
concessão do benefício por incapacidade temporária requerido, com base na Lei nº            
13.982/2020, em razão da emergência de saúde pública da covid-19. 
Para mais informações: https://www.inss.gov.br/  

 
○ Ministério da Educação 

 
EBSERH 
 
Ebserh vai convocar mais de 500 candidatos aprovados do concurso nacional 
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) começa nesta sexta-feira, 4, a convocar             
profissionais aprovados no Concurso Nacional 01/2019. A estatal, em conjunto com outros            
órgãos, conseguiu reverter o entendimento da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional,          
acerca da Lei Complementar 173/2020, que impedia a realização de contratações para            
substituir profissionais que se desligaram antes do dia 28 de maio de 2020 (início da vigência                
da lei complementar). O novo entendimento da PGFN, defendido pela Ebserh, é de que as               
reposições de vacâncias poderão ser feitas sem um limite temporal. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
Maternidade da Rede Ebserh no Ceará assina contratos internos de sete unidades de             
produção 
A pandemia adiou a assinatura dos contratos que estavam prontos desde março, mas a              
solenidade realizada nesta quinta-feira, 3, esteve à altura do compromisso e da espera. A              
Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC-UFC/Ebserh) celebrou sete dos dez Contratos         
Internos de Gestão (CIG) de Unidades de Produção (UPs) – setores da maternidade – dentro               
do Modelo de Gestão da Atenção Hospitalar (MGAH) da Rede Ebserh. O ato teve a               
contribuição de representantes da administração central da Ebserh, via videoconferência. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
FUNAI 
 
Funai entrega ferramentas e equipamentos a comunidades indígenas do Vale do Javari 
Por meio da Coordenação Regional (CR) Vale do Javari e da Coordenação Técnica Local Atalaia               
do Norte III, a Fundação Nacional do Índio (Funai) entregou kits de materiais a aldeias da                
região do Vale do Javari, no Amazonas. O intuito é apoiar as atividades de auto sustento das                 
comunidades, como pesca e agricultura, e evitar o deslocamento dos indígenas para as áreas              
urbanas durante a pandemia de covid-19. 

 

https://www.inss.gov.br/previdencia-autoriza-pagamento-da-diferenca-sobre-adiantamento-dos-auxilios-por-incapacidade-temporaria/
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ebserh-vai-convocar-mais-de-500-candidatos-do-concurso-nacional
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/maternidade-da-rede-ebserh-no-ceara-assina-contratos-internos-de-sete-unidades-de-producao
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Para mais informações: http://www.funai.gov.br/  
 
Covid-19: Chega a 414 mil o número de cestas básicas distribuídas pela Funai; veja vídeo 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) já distribuiu mais de 414 mil cestas de alimentos a                
comunidades de todo o país. O objetivo é garantir a segurança alimentar das famílias em               
situação de vulnerabilidade social, contribuindo para que os indígenas permaneçam nas           
aldeias e evitem o risco de contágio pelo novo coronavírus. Clique aqui para ver o vídeo com o                  
resumo das ações da Funai durante a pandemia. Outra medida tem sido a entrega de               
materiais, como ferramentas e equipamentos de pesca, a diferentes etnias. O intuito é apoiar              
as atividades tradicionais de auto sustento dos indígenas, como pesca e agricultura, o que              
também contribui para a segurança alimentar das comunidades, bem como o isolamento            
social no contexto da pandemia. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/  

 
○ Ministério do Meio Ambiente 

 
ICMBIO 
 
ICMBio reabre Parque da Serra da Bocaina 
Blá blá blá...O Parque Nacional da Serra da Bocaina foi reaberto para visitação pública. A               
reabertura ocorre de forma gradual e monitorada, mediante cumprimento dos protocolos de            
segurança sanitária, e conforme as regras de cada estado e município. A visitação pública se               
limita aos atrativos do Parque localizados na região de Trindade, em Paraty/RJ, na Pedra da               
Macela, em Cunha/SP, e em São José do Barreiro/SP. Os demais atrativos continuam com a               
visitação suspensa. 
Para mais informações: https://www.icmbio.gov.br/ 
 

○ Ministério de Minas e Energia 
 

PETROBRAS 
 
Petrobras ultrapassa meio milhão de litros de combustível doados para combate à            
pandemia 
A Petrobras atingiu nos últimos dois meses a marca de 595 mil de litros de combustíveis                
doados para 13 estados da federação. O combustível é utilizado para o abastecimento de              
ambulâncias, veículos de transporte de médicos e hospitais públicos e filantrópicos vinculados            
às secretarias estaduais de saúde. Até o momento, foram 215 mil litros de gasolina e 380 mil                 
litros de diesel. As entregas estão sendo realizadas nas cinco regiões do país: Minas Gerais,               
Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, Paraná, Santa Catarina,              
Amapá, Acre, Rondônia e Distrito Federal já receberam cargas de combustível. 
Para mais informações: https://petrobras.com.br/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6406-funai-entrega-ferramentas-e-equipamentos-a-comunidades-indigenas-do-vale-do-javari
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6403-covid-19-chega-a-414-mil-o-numero-de-cestas-basicas-distribuidas-pela-funai-a-indigenas
https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/11338-icmbio-reabre-parque-da-serra-da-bocaina
https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/mais-de-meio-milhao-de-litros-de-combustivel-doados-para-o-combate-a-pandemia.htm
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 Saúde investe no acompanhamento de pessoas que tiveram contato com casos de Covid-19 
Divulgada nesta sexta-feira (4), a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, apontou que 60%              
dos domicílios brasileiros estão cadastrados em alguma Unidade de Saúde da Família. O             
percentual representa, 44 milhões de residências em todo o país. Um aumento de 6.7 pontos               
percentuais em relação a 2013, quando eram 53,3% de domicílios cadastrados (34,6 milhões).             
Dos domicílios cadastrados há um ano ou mais, 38,4% (15,4 milhões) receberam a visita              
mensal do Agente Comunitário de Saúde ou membro da Equipe de Saúde da Família. Além               
dos dados de acesso e cadastro as Unidades de Saúde da Família, a PNS traz dados sobre o                  
acesso aos serviços de saúde, cobertura de planos de saúde, presença de animais nos              
domicílios e sua vacinação, entre outros. O objetivo da pesquisa é entender a realidade da               
saúde é fundamental para conhecer as necessidades da população. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/  
 
Brasil registra 3.247.610 casos de pessoas recuperadas 
O Brasil alcançou a marca de 3.247.610 pessoas recuperadas da Covid-19. No mundo,             
estima-se que pelo menos 13 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se             
recuperaram. O número de pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos               
(669.414), que são os pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas             
já representa a maioria do total de casos acumulados (80,4%). As informações foram             
atualizadas às 18h30 e foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A              
doença está presente em 99,1% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das             
cidades (3.780) possuem entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 4.052 municípios tiveram               
registros (72,7%), sendo que 854 deles apresentaram apenas um óbito confirmado. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br  
 
Ministério da Saúde divulga balanço de ações no combate à pandemia 
Desde o início da pandemia, o Governo do Brasil, por meio do Ministério da Saúde, destinou                
aos 26 estados e o Distrito Federal R$ 83,6 bilhões. Desse total, R$ 58,1 bilhões foram para                 
serviços de rotina do SUS, e os outros R$ 25,5 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. A                 
pasta da Saúde vem dando apoio irrestrito aos estados e municípios na compra e entrega de                
ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos, além da          
habilitação de leitos de UTI. As entregas representam mais um, entre diversos esforços do              
Governo, para auxiliar e reforçar as redes de saúde dos estados e municípios no combate à                
pandemia. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/  
 
Pazuello defende tratamento precoce de casos de Covid-19 
Durante a participação no seminário virtual realizado pela Escola Superior do Ministério            
Público da União (ESMPU) nesta quinta-feira (3), o ministro interino da Saúde, Eduardo             
Pazuello, reforçou a importância do tratamento precoce aos primeiros sintomas de Covid-19.            
“Ficou claro que o manejo do paciente precisa ficar escrito nas orientações do Ministério da               
Saúde, que ele deve imediatamente procurar o médico para o diagnóstico clinico por meio de               
exames laboratoriais”, pontuou Pazuello. Ele ainda defendeu que o paciente precisa de            
acompanhamento médico durante todo o tratamento para que seja possível identificar o            

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47440-equipes-da-saude-da-familia-ja-atendem-a-44-milhoes-de-domicilios
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47434-brasil-registra-3-247-610-casos-de-pessoas-recuperadas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47433-ministerio-da-saude-divulga-balanco-de-acoes-no-combate-a-pandemia
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período correto para realização de cada tipo de teste e para cada procedimento,             
considerando o estado clínico. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/  

 
FIOCRUZ 
 
Dispositivo portátil desenvolvido na Fiocruz pode popularizar teste molecular para Covid-19 
Pesquisadores da Fiocruz e da Visuri, instituições referências em pesquisa e desenvolvimento            
de tecnologia para a saúde, desenvolveram um dispositivo portátil, o OmniLAMP, para            
diagnóstico molecular da Covid-19, pela detecção do material genético do Sars-CoV-2. Por            
meio da técnica RT-LAMP (transforma RNA em DNA e o amplifica isotermicamente), o             
equipamento possibilita testagem com segurança semelhante à técnica padrão ouro PCR           
(reação em cadeia da polimerase), mas com menor custo e tempo. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br  

 
○ Secretaria de Governo 

 
Presidente Bolsonaro anuncia prorrogação do Auxílio Emergencial 
O Presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta segunda-feira (1°), a prorrogação do auxílio            
emergencial pago pelo Governo Federal. O benefício será pago por mais quatro meses com              
parcelas de R$ 300. O anúncio foi feito em declaração à imprensa após reunião do Presidente                
com ministro e parlamentares, no Palácio da Alvorada.Auxílio é destinado a trabalhadores            
informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados que sofrem os         
efeitos econômicos provocados pelo novo coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariadegoverno/ 

 
○ Secretaria-Geral 

 
Presidente Bolsonaro libera cerca de R$68 bilhões para Auxílio Emergencial 
A medida permitirá o pagamento de auxílio emergencial residual, em até quatro parcelas de              
R$300 mensais, aos trabalhadores beneficiários do Auxílio Emergencial de que trata o art. 2º              
da Lei nº 13.982, de 2 de abril 2020, até 31 de dezembro de 2020. 
A parcela do auxílio emergencial residual será paga de forma subsequente ao pagamento da              
última parcela do auxílio emergencial previsto na Lei n.º 13.982/2020, que dispõe sobre as              
medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de            
enfrentamento da pandemia do coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariageral/ 

 
○ Ministério do Turismo 

 
Ministério do Turismo inicia repasses previstos na Lei Aldir Blanc 
O Ministério do Turismo iniciou, nesta semana, os repasses para estados e municípios dos              
recursos previstos na Lei Aldir Blanc destinados a apoiar o setor cultural durante a pandemia               
de coronavírus. A Pasta já encaminhou as ordens de pagamentos para 100 municípios e cinco               

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47432-pazuello-defende-tratamento-precoce-de-casos-de-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/dispositivo-portatil-desenvolvido-na-fiocruz-pode-popularizar-teste-molecular-para-covid-19
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/presidente-bolsonaro-anuncia-prorrogacao-do-auxilio-emergencial
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2020/setembro/presidente-bolsonaro-libera-cerca-de-r-68-bilhoes-para-auxilio-emergencial
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estados que totalizam R$ 194,2 milhões. O Estado do Amapá e o município gaúcho de Nonoai                
foram os primeiros a concluir todas as etapas previstas no processo. Os pagamentos do lote 1                
dos planos aprovados poderão ser feitos até dia 11 de setembro. Confira o calendário              
completo ao final do texto. A Lei 14.017/2020, mais conhecida como Lei Aldir Blanc,              
sancionada em 29 de junho prevê o repasse de R$ 3 bilhões, sendo metade destinada aos                
estados e Distrito Federal, e a outra metade, aos municípios e Distrito Federal.  
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/  
 

● AGENDA 
 

○ Ministério da Economia 
 

CAIXA 
 
CAIXA abre 770 agências neste sábado (5) para pagamento do Auxílio e FGTS emergenciais  
A CAIXA abrirá 770 agências neste sábado (5), das 8h às 12h, para atendimento aos               
beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. Os trabalhadores com             
data de nascimento entre janeiro e abril já poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os                  
beneficiários nascidos de janeiro a setembro poderão sacar em dinheiro o Auxílio            
Emergencial. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/  
  

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 4.091.801 casos de coronavírus e 125.502 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.278.243 (80,1%) estão recuperados* e outros 688.056 (16,8%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13745-minist%C3%A9rio-do-turismo-inicia-repasses-previstos-na-lei-aldir-blanc.html
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/23024/caixa-abre-770-agencias-neste-sabado-5-para-pagamento-do-auxilio-e-fgts-emergenciais
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   Fonte: Ministério da Saúde 

 
 

O Comunicado Interministerial é um produto do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 
Covid-19, elaborado pelo Ministério das Comunicações. Trata-se de um compilado diário das ações do Governo Federal, com 

recorte das realizações divulgadas até as 16h pelos Ministérios e órgãos vinculados. 

 


