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● DESTAQUES 

 
● Inovação vai possibilitar triagem remota de pacientes que suspeitam de Covid-19 

● Banco Central participa de campanha para combate de golpes financeiros 

● HU de Salvador instala ambulatório específico para fazer acompanhamento de pacientes curados            
da Covid-19 

● Covid:19 Funai investe R$ 10,4 milhões na sustentabilidade econômica das comunidades indígenas 

● PF investiga saques indevidos do Auxílio Emergencial 
 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
Mapa abre inscrições do Garantia-Safra para período 2020/21 
O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriu inscrições do programa           
Garantia-Safra para o período 2020/2021. Podem se inscrever agricultores familiares de dez            
estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio           
Grande do Norte e Sergipe. As regras para safra 2020/2021 foram definidas no dia 1º deste                
mês, na 23ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Garantia-Safra. Nesta data, foram             
estabelecidos o valor do benefício; os percentuais de aportes dos agricultores familiares,            
municípios, estados e da União; e a prorrogação dos prazos para inscrições e adesões dos               
agricultores familiares, em função da pandemia do Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/  
 

○ Casa Civil 
 

Economia: impacto fiscal das medidas de enfrentamento à Covid-19 é de R$ 605 bilhões 
O impacto fiscal das medidas de enfrentamento da Covid-19 no Brasil será de cerca de R$ 605                 
bilhões em 2020. Segundo o Ministério da Economia, o valor se deve a uma queda na                
arrecadação de R$ 20 bilhões, e mais R$ 584,3 bilhões relacionados às despesas com o               
combate da doença. Os R$ 20 bilhões de queda na arrecadação se deve, por exemplo à                
redução temporária a zero das alíquotas de importação de bens de uso médico-hospitalar; à              
desoneração temporária de IPI para bens necessários ao combate ao coronavírus; e também à              
suspensão de pagamento de dívidas previdenciárias. Já os R$ 584,3 bilhões de despesas             
autorizadas para combater à Covid-19, se referem, por exemplo, à ampliação de recursos para              
a saúde e educação para aquisição de insumos médico-hospitalares; à compra de            

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-abre-inscricoes-do-garantia-safra-para-periodo-2020-21
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Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e respiradores; e à contratação de novos            
profissionais de saúde por tempo determinado. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
 

○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 
CNPEM 
 
Sirius recebe 1º experimento de pesquisadores externos 
Em resposta à pandemia, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM),              
organização social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), antecipou a            
abertura da primeira estação de pesquisa do Sirius para apoiar pesquisas relacionadas à             
Covid-19. Pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, da USP, foram os primeiros              
usuários da maior e mais complexa infraestrutura científica do País. 
Para mais informações: https://cnpem.br/ 
 

EMBRAPII 
 
Inovação vai possibilitar triagem remota de pacientes que suspeitam de Covid-19 
Uma nova tecnologia vai evitar que profissionais de saúde que atuam nas triagens de              
unidades hospitalares fiquem expostos no momento do atendimento inicial a pacientes que            
suspeitam de Coronavírus. O projeto de inovação é da empresa Novus e foi um dos               
selecionados no Edital Emergencial Covid-19 da parceria EMBRAPII (Empresa Brasileira de           
Pesquisa e Inovação Industrial), SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e ABDI            
(Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial). 
Para mais informações: https://embrapii.org.br/ 
 

○ Ministério da Defesa 
 

Ações de conscientização sobre a Covid-19 são intensificadas 
Diversos Comandos Conjuntos reforçaram, por meio da Marinha, inspeção naval e de            
conscientização contra a Covid-19, por ocasião do Dia da Independência do Brasil. No             
Comando Conjunto Norte, o Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do Norte            
mobilizou 16 militares que vistoriaram cerca de 100 embarcações e distribuíram informativos            
sobre as formas de prevenção e cuidados contra a doença no Rio Guajará, em Belém, no Pará.                 
A região conta com muitos bares e restaurantes na beira do rio e, devido ao feriado, o fluxo                  
de embarcações aumentou consideravelmente nessas áreas. 
Para mais informações:https://www.gov.br/defesa 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
Passageiro tem temperatura aferida ao entrar na CBTU João Pessoa 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/economia-impacto-fiscal-das-medidas-de-enfrentamento-a-covid-19-e-de-r-650-bilhoes
https://cnpem.br/sirius-recebe-primeiro-experimento-de-pesquisadores-externos/#:~:text=Dois%20jovens%20pesquisadores%20do%20grupo,na%20esta%C3%A7%C3%A3o%20de%20pesquisa%20Manac%C3%A1.&text=No%20Sirius%2C%20os%20pesquisadores%20Andr%C3%A9,respons%C3%A1veis%20pelas%20coletas%20de%20dados
https://embrapii.org.br/inovacao-vai-possibilitar-triagem-remota-de-pacientes-que-suspeitam-de-covid-19/
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/acoes-de-conscientizacao-sobre-a-covid-19-sao-intensificadas
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A CBTU João Pessoa passou a contar, a partir desta terça feira, 08, com mais um instrumento                 
de prevenção ao Covid-19. Ao entrar no sistema de trens, através das 12 estações, o               
passageiro tem a sua temperatura aferida, garantindo a normalidade da temperatura corporal            
para o ingresso aos trens, já que a febre é um dos sintomas do Coronavírus. Para atender a                  
demanda de verificação dos usuários ao adentrarem no sistema a CBTU João Pessoa adquiriu              
16 termômetros digitais. A ação já está aprovada pelos passageiros. O comerciante Jailton             
Lima classificou a medida como ótima e se sente mais seguro ao usar o transporte ferroviário.  
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/  

 
○ Ministério da Economia 

 
Conselho Curador aprova suspensão de pagamentos de financiamentos do setor de           
habitação popular 
O pagamento de financiamentos por empresas do setor de habitação popular foi suspenso             
temporariamente, por decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de             
Serviço (FGTS), durante reunião extraordinária realizada nesta terça-feira (8/9), por          
videoconferência. A medida, apresentada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, tem          
como objetivo diminuir os efeitos da pandemia do novo coronavírus no setor. A suspensão,              
que não implicará perdas para o FGTS, é válida para pagamentos realizados entre setembro e               
dezembro de 2020 e está limitada ao montante total de R$ 3 bilhões. O valor passará a ser                  
restituído ao Fundo a partir de janeiro do próximo ano. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
Governo passa dos 900 serviços digitalizados em 20 meses 
O governo passou dos 900 serviços digitalizados em 20 meses, o que representa uma              
economia de mais de R$ 2 bilhões e a possibilidade de solucionar 88,6 milhões de demandas                
por ano sem exigir deslocamentos da população. Durante a pandemia já foram lançados 345              
novos serviços solucionados via on-line. É uma média de 3 novos a cada 2 dias, desde março. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
BANCO CENTRAL 
 
Banco Central participa de campanha para combate de golpes financeiros 
Com as medidas de isolamento social, o relacionamento das instituições financeiras e de             
pagamentos com seus clientes foi direcionado, em boa parte, aos canais digitais de             
atendimento. Em meio à pandemia, criminosos aproveitam o maior tempo on-line das            
pessoas para tentar aplicar golpes. Com o objetivo de combater as fraudes financeiras,             
principalmente contra idosos, o Banco Central (BC) se uniu à Secretaria Nacional de Promoção              
e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos                
Direitos Humanos, e à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e para lançar uma             
campanha de combate a golpes financeiros e à violência patrimonial. 
Para mais informações: https://www.bcb.gov.br/  
 

CAIXA 

 

https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8622
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/conselho-curador-aprova-suspensao-de-pagamentos-de-financiamentos-do-setor-de-habitacao-popular
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-passa-dos-900-servicos-digitalizados-em-20-meses
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/484/noticia
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CAIXA destina R$ 50 milhões do Pronampe para microcrédito 
Na última quinta-feira (03), o Ministério da Economia aumentou o limite da CAIXA para              
contratação pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno            
Porte (Pronampe) em R$ 2,55 bilhões. Dentro desse novo limite, a CAIXA foi a única               
instituição financeira que direcionou R$ 50 milhões para beneficiar cerca de 3 mil             
microempresas. Até o momento, a CAIXA já contratou cerca de R$ 1,8 bilhão na nova fase do                 
Pronampe. No acumulado, já foram contratados R$ 9,1 bilhões por meio da linha. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/  
 

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

TRABALHO 
 
Fiscalização aponta falhas na proteção de trabalhadores em dez hospitais no Espírito Santo 
Ação de auditores fiscais da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia              
em hospitais do Espírito Santo, desde o início da pandemia de covid-19 no Brasil, encontrou               
irregularidades em 35% dos estabelecimentos vistoriados. Dos 28 locais fiscalizados, dez           
tinham problemas em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, foram orientados a             
corrigí-los e autuados nos casos mais graves. Até o momento, foram lavrados 16 autos de               
infração, número que pode aumentar, pois a ação ainda está em andamento. O foco dos               
fiscais foram as ações desenvolvidas pelos estabelecimentos de saúde na prevenção, controle            
e mitigação dos riscos de transmissão da covid-19 no ambiente de trabalho. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  

 
○ Ministério da Educação 

 
CELPE-BRAS - Últimos dias para inscrições na edição de 2020 
Quem deseja obter o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros            
(Celpe-Bras) poderá se inscrever no exame até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima              
sexta-feira, 11 de setembro. As vagas para cada posto aplicador são limitadas. O exame será               
aplicado nos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro, simultaneamente, no Brasil e no exterior. A                 
aplicação do Celpe-Bras 2020 deverá obedecer às regras de distanciamento social entre os             
participantes, com a utilização de álcool em gel durante a aplicação e de máscara, inclusive               
pelo participante, que deverá comparecer ao local de provas portando pelo menos duas             
máscaras para proteção facial, caso a legislação vigente preveja a obrigatoriedade.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/  
 

CAPES 
 
UFRGS testa plantas medicinais em pacientes com Covid-19 
Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) teve              
projeto aprovado no Programa de Combate a Epidemias, da Coordenação de           

 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/23043/caixa-destina-r-50-milhoes-do-pronampe-para-microcredito
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/trabalho/setembro/fiscalizacao-aponta-falhas-na-protecao-de-trabalhadores-em-dez-hospitais-do-es
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ultimos-dias-para-inscricoes-na-edicao-de-2020
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para fazer ensaio clínico sobre a             
eficácia de plantas medicinais, usadas na forma dos populares chás, como agentes            
complementares no tratamento dos pacientes com suspeita de Covid-19. O teste será            
aplicado em pacientes voluntários que já estejam recebendo tratamento médico, conforme           
protocolos de atendimento de saúde e a expectativa é de que se inicie ainda em 2020. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/  

 
EBSERH 
 
HU de Salvador instala ambulatório específico para fazer acompanhamento de pacientes           
curados da Covid-19 
O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da           
Bahia e vinculado à Rede Ebserh (Hupes-UFBA/Ebserh) inaugurou o ambulatório pós Covid-19.            
Trata-se de um espaço para atender pacientes que foram diagnosticados com a doença e já               
estão curados. O ambulatório é uma estratégia inovadora, cujo objetivo é tratar possíveis             
sequelas em virtude do Coronavírus. Pacientes com diagnóstico de Covid-19, após o período             
de isolamento, que apresentem algum sinal ou sintoma persistente, podem ser atendidos no             
Ambulatório Magalhães Neto, no setor de pneumologia dedicado ao acolhimento daqueles           
pacientes. Alguns deles necessitam do seguimento multidisciplinar para monitorar e tratar           
possíveis sequelas pulmonares da doença, por exemplo.  
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/  

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
ANAC 
 
Flexibilizada exigência de voo de familiarização para despachantes operacionais 
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) flexibilizou, por meio da Resolução nº 584, o               
cumprimento do requisito 121.463(a) (3), do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC)            
nº 121, relativo à qualificação de despachantes operacionais de voo (DOV) durante a             
pandemia de Covid-19. De acordo com o requisito, o DOV deve realizar, anualmente, um voo               
de familiarização na cabine de comando ou em simuladores após treinamentos iniciais e             
periódicos. Diante do risco de contaminação de tripulantes e DOVs pelo novo coronavírus             
durante o voo de cockpit, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) solicitou à              
ANAC a flexibilização do requisito. A Agência concluiu pela razoabilidade da solicitação das             
empresas aéreas. Contudo, autorizou a prorrogação do cumprimento das seções          
121.463(a)(3) do RBAC 121 mediante ao atendimento de condições mitigatórias relacionadas           
à capacitação dos DOV com uso de vídeos das operações. 
Para mais informações: https://www.anac.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

FUNAI 
 

 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10544-ufrgs-testa-plantas-medicinais-em-pacientes-com-covid-19
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/hu-de-salvador-instala-ambulatorio-especifico-para-fazer-acompanhamento-de-pacientes-curados-da-covid-19
https://www.anac.gov.br/noticias/2020/flexibilizada-exigencia-de-voo-de-familiarizacao-para-despachantes-operacionais
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Covid-19: Funai distribui 18,2 mil cestas básicas para famílias indígenas mineiras e capixabas 
Por meio da Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo, a Fundação Nacional do               
Índio (Funai) atendeu 5,7 mil famílias indígenas com a entrega de 18,2 mil cestas de alimentos                
e 5,4 mil kits de higiene e limpeza. Do total de cestas, 14,8 mil foram adquiridas pela                 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) com recursos do Ministério da Mulher, da            
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Essa fase de distribuição termina nesta sexta-feira             
(4) e beneficia 15 Terras Indígenas nos dois estados. Desde o início da pandemia, a Funai tem                 
realizado ações emergenciais para garantir a segurança alimentar nas Terras Indígenas de            
Caieiras Velha I e II, Caxixó, Cinta Vermelha Jundiba, Comboios, Fazenda Boa Vista, Fazenda              
Guarani, Krenak, Mundo Verde, Pau Brasil, Xacriabá e Xakriabá Rancharia. As operações de             
distribuição de alimentos recebem apoio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que             
presta atendimento básico nas aldeias e orienta sobre os cuidados de prevenção à doença. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/  
 
Covid:19 Funai investe R$ 10,4 milhões na sustentabilidade econômica das comunidades           
indígenas 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) investiu R$ 10,4 milhões em ações voltadas à autonomia               
e geração de renda dos povos indígenas, como forma de garantir a sustentabilidade alimentar              
e econômica das aldeias nos meses que se seguirem à diminuição da incidência da covid-19               
no país. O foco é o apoio à produção de alimentos e criação de animais nas comunidades.                 
Com o apoio, a Funai incentiva os indígenas a manter a produção, além de colaborar para que,                 
no futuro, as etnias invistam em atividades atualmente suspensas, como visitação turística e             
festividades. "A Funai vem se empenhando na garantia dos direitos indígenas, na promoção             
do bem-estar das comunidades e no investimento em uma estrutura duradoura de produção             
para a retomada econômica no pós-pandemia", salienta o presidente da Funai, Marcelo            
Xavier. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/  

 

POLÍCIA FEDERAL 
 
PF investiga saques indevidos do Auxílio Emergencial 
A Polícia Federal deflagra nesta terça-feira (8/9) a Operação Parasitas, com o objetivo de              
combater fraudes relativas a saques indevidos do benefício social nominado Auxílio           
Emergencial ocorridas, principalmente, na zona sul de São Paulo. Calcula-se que a associação             
criminosa tenha se apropriado de, pelo menos, 45 auxílios emergenciais, prejudicando           
pessoas de baixa renda que efetivamente necessitam do benefício para suportar os efeitos             
adversos da pandemia. Os investigados irão responder por furto qualificado e associação            
criminosa, podendo pegar até 11 anos de prisão. 
Para mais informações: https://www.gov.br/pf/  
 

○ Ministério da Saúde 
 
Brasil registra 3.355.564 de pessoas recuperadas 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6409-covid-19-funai-distribui-18-2-mil-cestas-basicas-para-familias-indigenas-mineiras-e-capixabas
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6408-covid-19-funai-investe-r-10-4-milhoes-na-sustentabilidade-economica-das-comunidades-indigenas
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2020/09-Noticias-de-setembro-de-2020/pf-investiga-saques-indevidos-do-auxilio-emergencial
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O Brasil já tem mais de 3,3 milhões de recuperados da Covid-19. Em todo o país, são                 
3.355.564 pessoas curadas da doença. 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 (665.270), que são os pacientes em              
acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa a maioria do total de              
casos acumulados (80,9%). As informações foram atualizadas às 18h30 de hoje (07/09) 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/  
 
FIOCRUZ 
 
Com fake news, discurso antivacina se espalha nas redes 
Um estudo que investigou as postagens sobre vacina com maior engajamento nas redes             
sociais mostra a predominância de vozes favoráveis aos imunizantes. Os resultados apontam            
que há majoritariamente uma disposição pró-vacina (87,6%) e um forte interesse em temas             
ligados à saúde, ao desenvolvimento científico e às políticas de saúde. As fake news              
representaram 13,5% dos links com maior engajamento, o que, segundo os pesquisadores, é             
um dado preocupante relativo à desinformação sobre as vacinas. O problema das fakes news              
parece ter se intensificado com a pandemia da Covid-19, conforme mostram outros estudos             
em andamento.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  

 

○ NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 4.162.073 casos de coronavírus e 127.464 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.397.234 (81,6%) estão recuperados* e outros 637.375 (15,3%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47445-brasil-registra-3-355-564-de-pessoas-recuperadas
https://portal.fiocruz.br/noticia/com-fake-news-discurso-antivacina-se-espalha-nas-redes
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   Fonte: Ministério da Saúde 
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recorte das realizações divulgadas até as 16h pelos Ministérios e órgãos vinculados. 

 


