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● DESTAQUES 

 

○ AGU assegura ato da Anvisa que limitou preço de medicamento à base de Ivermectina 

○ Recuperação econômica no Brasil segue em fortalecimento, segundo OCDE 

○ Governo Federal reduz juros para ampliar acesso ao crédito imobiliário no Norte e Nordeste 

○ Produção industrial cresce em 12 dos 15 locais pesquisados em julho 

○ Nova versão aperfeiçoa ações do plano de enfrentamento à covid-19 para povos indígenas 

○ Feriado registra alta taxa de ocupação hoteleira nos principais destinos do país 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Advocacia-Geral da União 

 
AGU assegura ato da Anvisa que limitou preço de medicamento à base de Ivermectina 
A Advocacia-Geral da União (AGU) confirmou, na justiça, a validade de um ato da Agência               
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que limitou o preço de um medicamento à base de               
Ivermectina. Fabricante queria comercializar o produto por valor superior ao autorizado. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agu/  
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 
Ministra diz que não vai faltar arroz no país 
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse nesta terça-feira            
(8) que o governo vai trabalhar para manter o abastecimento e baixar o preço do arroz no                 
país. Na avaliação da Conab, além do aumento da demanda na pandemia, a valorização do               
produto pode ser explicada pelos seguintes fatores: 1. os elevados patamares de preço             
internacional anteriores à crise de Covid-19; 2. a desvalorização do Real perante o Dólar; 3. a                
expressiva exportação de janeiro até julho deste ano; 4. a menor disponibilidade de             
importação de arroz dos parceiros do Mercosul; e 5. a redução de área plantada no Brasil com                 
esta cultura nas últimas duas safras, resultado das baixas rentabilidades identificadas nos            
últimos anos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/  
 
EMBRAPA 
 
BRF entrega insumos para auxiliar a Embrapa nos diagnósticos de Covid-19 

 

https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-assegura-ato-da-anvisa-que-limitou-preco-de-medicamento-a-base-de-ivermectina
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministra-diz-que-nao-vai-faltar-arroz-no-pais
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Na tarde de ontem, dia 8, a BRF formalizou o apoio à Embrapa Suínos e Aves com a entrega                   
de insumos fundamentais para a realização dos diagnósticos de Covid-19 por meio da análise              
de testes RT-PCR. 
Para mais informações: https://www.embrapa.br/  
 

○ Casa Civil 
 

Mais de 18 mil cestas de alimentos são distribuídas para famílias indígenas mineiras e              
capixabas 
O Governo Federal, por meio da Fundação Nacional do Índio (Funai), atendeu cerca de 5,7 mil                
famílias indígenas de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES) 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). Foram atendidas 15 Terras Indígenas nos dois              
estados. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Hospital universitário de Salvador inaugura ambulatório específico para pacientes curados          
da Covid-19 
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 do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos da          
Universidade Federal da Bahia e vinculado à Rede Ebserh (Hupes-UFBA/Ebserh). 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Compras de insumos relacionados à Covid-19 podem ser acompanhadas pelo Localiza SUS 
O Ministério da Saúde disponibilizou na plataforma Localiza SUS, no Painel de Compras, os              
dados das compras de insumos para apoiar os estados e municípios no combate à Covid-19. O                
objetivo da ferramenta é dar ainda mais transparência sobre o cenário atual da doença no               
Brasil, além de auxiliar no planejamento das ações de proteção e assistência à população. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Governo Federal destina R$ 369 milhões para reforçar identificação de casos de Covid-19 
Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, destinou mais R$ 369 milhões para              
reforçar a rápida identificação de pessoas que tiveram contato com casos suspeitos e             
confirmados de Covid-19. A iniciativa permite a articulação de ações integradas dos serviços             
de saúde, em especial da vigilância e da assistência em saúde. O recurso federal será               
transferido em parcela única e calculado em relação ao quantitativo de profissionais por             
município e Distrito Federal, estabelecido no Anexo II da Portaria nº 2.358, de 2 de setembro                
de 2020. Mais próxima da população por possuir unidades de saúde espalhadas por todo o               
País, a Atenção Primaria à Saúde (APS) oferta ações capazes de conter a transmissibilidade do               
novo coronavírus e reduz a circulação de pessoas com sintomas leves nas urgências ou              
hospitais. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 

https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/55652688/brf-entrega-insumos-para-auxiliar-a-embrapa-nos-diagnosticos-de-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/mais-de-18-mil-cestas-de-alimentos-sao-distribuidas-para-familias-indigenas-mineiras-e-capixabas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/hospital-universitario-de-salvador-inaugura-ambulatorio-especifico-para-pacientes-curados-da-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/compras-de-insumos-relacionados-a-covid-19-podem-ser-acompanhadas-pelo-localiza-sus
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/reforco-contra-o-coronavirus-governo-federal-destina-r-369-milhoes-para-reforcar-identificacao-de-casos-de-covid-19
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Governo Federal apresenta nova versão do plano de enfrentamento à Covid-19 para povos             
indígenas 
O Governo Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma nova versão do Plano              
de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros. Com o            
aperfeiçoamento do plano, o principal foco é o reforço na proteção das comunidades             
indígenas. O documento leva em consideração a evolução contextual da doença no País. A              
distribuição de cestas de alimentos terá um incremento, em caráter emergencial, de 300 mil              
unidades. Ao todo, o Governo distribuirá 728,4 mil cestas de alimentos e itens de higiene e                
limpeza. No total, serão investidos aproximadamente R$ 96 mi até dezembro. Em relação à              
saúde indígena, com o montante que chega a R$ 68 milhões, foi autorizada a contratação de                
mais de 100 Equipes de Resposta Rápida e já foram adquiridos quase um milhão de insumos,                
equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
Recuperação econômica no Brasil segue em fortalecimento, segundo OCDE 
O ritmo de recuperação econômica do Brasil segue em fortalecimento, inclusive neste mês de              
agosto. Ao mesmo tempo, houve desaceleração nas outras grandes economias do mundo. É o              
que apontam Indicadores Compostos Avançados (CLIs) da Organização para Cooperação e           
Desenvolvimento Econômico (OCDE), de abril a agosto deste ano, a partir da crise da              
Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
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.  
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Ação alerta jovens sobre importância do diálogo na prevenção ao suicídio  
Para marcar a mobilização do Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção do suicídio, a              
Secretaria Nacional da Juventude vai distribuir mais de 200 mil pulseiras amarelas com a              
hashtag #dêumlikenavida. A iniciativa é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos              
Humanos e do Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria alerta que a iniciativa               
se torna ainda mais importante neste período de isolamento social provocado pela Covid-19             
que leva ao surgimento de doenças mentais e agrava casos já existente. A avaliação é de que                 
o falta de tratamento é um dos principais fatores que leva ao desfecho trágico da doença. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
CTNBio aprova estudos com organismos modificados para combate à Covid-19 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-apresenta-nova-versao-do-plano-de-enfrentamento-a-covid-19-para-povos-indigenas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/recuperacao-economica-no-brasil-segue-em-fortalecimento-segundo-ocde
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://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/acao-alerta-jovens-sobre-importancia-do-dialogo-na-prevencao-ao-suicidio
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A Comissão Técnica Nacional em Biossegurança (CTNBio) do Ministério da Ciência, Tecnologia            
e Inovações (MCTI) aprovou em reunião online, na última quinta-feira (3), dois projetos de              
pesquisa com o uso de organismos geneticamente modificados (OGM) no combate à            
Covid-19. Foram aprovados o projeto da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília             
(UnB) que pesquisa o plasma sanguíneo de pessoas que já se recuperaram da Covid e o                
projeto para “expressão heteróloga de proteína Sars-CoV-2”, do Instituto de Tecnologia em            
Imunobiológicos Bio-Manguinhos, da Fiocruz, para manipulação da proteína do vírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mcti/ 
 

○ Ministério da Defesa 
 

Desinfecção constante evita proliferação do novo coronavírus 
O Comando Conjunto Nordeste, por meio da Capitania dos Portos do Ceará, desinfectou o               

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em ação de prevenção e               
de enfrentamento ao novo coronavírus. Foram higienizadas áreas públicas como saguão,           
corredores, banheiros e copas, além de locais de uso administrativo. Ainda no Comando             
Conjunto Nordeste, militares do 59° Batalhão de Infantaria Motorizado descontaminaram as           
zonas rural e urbana de Arapiraca, Alagoas. Servidores da Secretaria Municipal de Saúde             
indicaram os locais a serem limpos, a partir de levantamento dos bairros e comunidades              
rurais com maior índice de casos confirmados com Covid-19. Para intensificar os trabalhos de              
desinfecção, foram empregados 20 militares e cinco viaturas, sendo duas de pequeno porte             
(marruá), duas que transportam até 5 toneladas de carga (5 tons) e uma viatura tipo               
carro-pipa, com água. 
Para mais informações:https://www.gov.br/defesa 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

Governo Federal reduz juros para ampliar acesso ao crédito imobiliário no Norte e Nordeste 
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta              
terça-feira (8), por unanimidade, a redução de juros no crédito imobiliário popular no Norte e               
Nordeste. O objetivo é promover o acesso de mais famílias ao financiamento habitacional             
nessas duas regiões, que têm, historicamente, baixos índices de contratação de financiamento            
habitacional. Em apoio às instituições financeiras responsáveis pelas operações de crédito do            
setor de habitação popular nos contratos com pessoas físicas, o Conselho Gestor do FGTS              
decidiu suspender, por até seis meses, o pagamento dos financiamentos contratados por            
meio dos programas Carta de Crédito Individual, Apoio à Produção de Habitações, Carta de              
Crédito Associativo. A proposta, apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional          
(MDR), foi aprovada nesta terça-feira (8) por unanimidade pelo Conselho Curador do Fundo. A              
iniciativa é parte do conjunto de medidas da União para apoiar setores produtivos afetados              
pela pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdr/ 

 

ANA 
 

 

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/ctnbio-aprova-estudos-com-organismos-modificados-para-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/desinfeccao-constante-evita-proliferacao-do-novo-coronavirus
https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/governo-federal-reduz-juros-para-ampliar-acesso-ao-credito-imobiliario-no-norte-e-nordeste
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Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2020 realiza primeiro encontro 
Com um recorde de 695 inscrições de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, mesmo                 
num contexto de pandemia, a Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2020 terá a missão de               
selecionar os trabalhos finalistas e os vencedores da premiação entre as centenas de inscritos.              
Como primeiro passo para essa jornada, os julgadores realizaram videoconferência nesta           
terça-feira, 8 de setembro, para conhecerem os demais membros da Comissão, saberem o             
andamento do Prêmio até agora e os próximos passos do concurso, que é realizado pela               
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para reconhecer trabalhos que            
contribuem para a segurança hídrica, gestão e uso sustentável das águas para o             
desenvolvimento sustentável do Brasil. 
Para mais informações: https://www.ana.gov.br/ 
 

CBTU 
 
Setembro Amarelo: programação virtual para valorização da vida na CBTU-BH 
Para marcar as comemorações do Setembro Amarelo, a CBTU Belo Horizonte e o Serviço              
Social e de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) iniciaram, nesta semana (8), a            
divulgação de uma série de vídeos sobre a valorização da vida. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 

Atestado médico é destaque no programa “Ética Viva - Integridade no dia a dia” 
A CBTU Belo Horizonte destaca este mês mais um tema do programa “Ética Viva – Integridade                
no dia a dia”. Desta vez, o foco da campanha visa orientar para a conduta correta a ser                  
adotada quanto à apresentação de atestados médicos no ambiente de trabalho. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 

TRENSURB 
 
Trensurb inicia a quarta fase de sua campanha de prevenção à Covid-19 
A Trensurb já está veiculando a quarta fase da sua campanha de contribuição à prevenção à                
Covid-19. A nova campanha foca em três conceitos essenciais para vencer os novos desafios              
que a pandemia tem trazido a todos: o cuidado, a responsabilidade e a higiene. A proposta da                 
campanha é conscientizar sobre a responsabilidade coletiva e o cuidado necessário não só             
consigo, mas com todos. É hora de colocar em prática todo o conhecimento disseminado nos               
meses de pandemia que se passaram. 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 

 
Trensurb transporta, em média, 70,3 mil passageiros de 31 de agosto a 4 de setembro 
A Trensurb transportou, em média, 70.307 passageiros por dia útil na última semana, de 31               
de agosto a 4 de setembro. Foi a maior média semanal desde o decreto de calamidade pública                 
do Governo do Estado, de 19 de março, e um incremento de 0,8% em relação à média de                  
embarques por dia útil na semana anterior - 69.773. Trata-se, porém, de uma queda de 55,4%                
em relação à média de passageiros transportados por dia útil na primeira quinzena de março               
– 157.636. No sábado (22), foram 35.848 embarques no metrô e, no domingo (23), 11.762. Na                

 

https://www.ana.gov.br/noticias/comissao-julgadora-do-premio-ana-2020-realiza-primeiro-encontro
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8624
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8623
http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5675
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sexta-feira (4), foram 75.573 passageiros transportados, maior número desde 19 de março,            
ocasião em que aconteceram 84.536 embarques no metrô. Em agosto, a média de             
passageiros transportados por dia útil foi de 66.251, 16,3% a mais que a média do mês de                 
julho - 56.949. 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 
Receita Federal intensifica atendimento pelos canais virtuais 
A Receita Federal do Brasil (RFB), tem ampliado os seus canais virtuais de atendimento para               
enfrentar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Disponível na página da RFB na             
internet, o #RFBemcasa relaciona uma série de possibilidades de atendimento remoto           
oferecidas ao contribuinte. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  

 
INSS reforça necessidade de agendamento para atendimento presencial nas agências 
om a proximidade do retorno gradual do atendimento presencial nas agências do Instituto             
Nacional do Seguro Social (INSS) previsto para a próxima segunda-feira (14/9), os segurados             
devem estar atentos à condição de que, para serem atendidos, será necessário realizar             
agendamento pelo Meu INSS –gov.br/meuinss e aplicativo– ou telefone 135.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
BANCO DO NORDESTE 
 
Banco do Nordeste oferece vantagens para renegociação de dívidas na Semana do Brasil 
Dentro das promoções da Semana do Brasil, o Banco do Nordeste oferece condições             
específicas para renegociação ou liquidação de dívidas para pessoas físicas não rurais ou             
micro e pequenas empresas com parcelas em atraso com o Banco há mais de 150 dias, na                 
posição de 31 de agosto de 2020. Na sua segunda edição, a Semana do Brasil traz como                 
objetivo específico também promover a retomada gradual da economia e a geração de novos              
empregos após o período de isolamento, provocado pela pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.bnb.gov.br/ 
 
BNDES 
 
Com mais de R$ 40 bi em crédito aprovado, PEAC recebe novo aporte de R$ 5 bi do Tesouro 
Mais de R$ 40 bilhões em crédito com garantia do governo federal já foram aprovados no                
âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), operacionalizado pelo Banco            
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Esses recursos, que são usados            
para garantir os financiamentos, permitirão a alavancagem do valor dos créditos em até 5              
vezes. Dessa forma, os novos empréstimos podem novamente superar os R$ 20 bilhões. São              
concedidos por meio do BNDES garantias aos agentes financeiros, mitigando os impactos            
econômicos da pandemia da Covid-19.  
Para mais informações: https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/ 

 

http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5673
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/receita-federal-intensifica-atendimento-pelos-canais-virtuais
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/inss-reforca-necessidade-de-agendamento-para-atendimento-presencial-nas-agencias
https://www.bnb.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/-/asset_publisher/rpRfjO0wpalV/content/banco-do-nordeste-oferece-vantagens-para-renegociacao-de-dividas-na-semana-do-brasil/50120?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.bnb.gov.br%2Fsala-de-imprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rpRfjO0wpalV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/Com-mais-de-R$-40-bi-em-credito-aprovado-PEAC-novo-aporte-de-R$-5-bi-do-Tesouro/
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CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom 

 
IBGE 
 
Produção industrial cresce em 12 dos 15 locais pesquisados em julho 
A produção industrial teve alta em 12 dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal               
Regional, na passagem de junho para julho. O resultado, divulgado hoje (9) pelo IBGE, reflete               
a ampliação do movimento de retorno à produção de unidades produtivas, após paralisações             
por conta dos efeitos causados pela pandemia de Covid-19. A produção industrial nacional             
cresceu 8% em julho, pelo terceiro mês consecutivo. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  
 

○ Ministério da Educação 
 
No Dia Mundial da Alfabetização, MEC e FNDE participam de debate sobre educação em              
tempos de pandemia 
Na última terça-feira, 8 de setembro, representantes do Ministério da Educação e do Fundo              
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) participaram de um encontro on-line,           
promovido pela Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo (APREESP), para debater             
sobre o retorno às aulas presenciais e os recursos financeiros voltados para os municípios              
durante e após a pandemia de Covid-19. O evento marcou as comemorações pelo Dia              
Mundial da Alfabetização, celebrado no dia 8. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/  
 

CAPES 
 
Prorrogação de bolsas beneficia mais de 28 mil estudantes 
A prorrogação da vigência das bolsas de mestrado e doutorado ativas no País já beneficiou               
28.324 estudantes. A medida foi adotada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal            
de Nível Superior (CAPES) para amenizar os efeitos causados pela pandemia de Covid-19. Com              
a continuidade da crise sanitária, em agosto a decisão foi prorrogada por igual período, para               
que os bolsistas pudessem concluir seus trabalhos de forma mais tranquila. A prorrogação             
das bolsas foi apenas uma das medidas adotadas pela CAPES para diminuir os transtornos de               
seus beneficiários durante a pandemia. As ações atenderam à pós-graduação e à formação de              
professores da educação básica. Para os pesquisadores no exterior, a Coordenação preparou            
um protocolo que atendeu tanto a quem quis permanecer fora do País, como aos que               
preferiram retornar ao Brasil. Prazos relacionados à avaliação também foram estendidos. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/  

 
INEP 

 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28813-producao-industrial-cresce-em-12-dos-15-locais-pesquisados-em-julho
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/no-dia-mundial-da-alfabetizacao-mec-e-fnde-participam-de-debate-sobre-educacao-em-tempos-de-pandemia
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10546-prorrogacao-de-bolsas-beneficia-mais-de-28-mil-estudantes
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Inscrições abertas para cadastro de certificadores 
as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) estão abertas desde esta             
quarta-feira, 9 de setembro, em certificadores.inep.gov.br. Servidores precisarão ser         
aprovados em curso de capacitação para atuar na aplicação do Enem 2020. Prazo de inscrição               
termina no dia 29 de setembro. O edital estabelece, ainda, que os certificadores selecionados              
deverão, obrigatoriamente, nos dias de atuação, portar álcool em gel e usar máscaras para              
proteção contra a Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/inep/  
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 
FUNAI 
 
Nova versão aperfeiçoa ações do plano de enfrentamento à covid-19 para povos indígenas 
Uma nova versão do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos             
Indígenas Brasileiros foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Governo           
Federal, sob coordenação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos             
(MMFDH). Com o aperfeiçoamento do plano, o principal foco é o reforço na proteção das               
comunidades indígenas. O documento leva em consideração a evolução contextual da doença            
no país. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br 

 
○ Ministério do Meio Ambiente 

 
ICMBIO 
 
ICMBio reabre Parque de Sete Cidades no Piauí 
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabre nesta terça-feira            
(8) o Parque Nacional de Sete Cidades. A reabertura ocorre de forma parcial atendendo todas               
as orientações das medidas de prevenção e controle, conforme recomendação do Ministério            
da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Para mais informações: https://www.icmbio.gov.br/ 
 
Parque da Serra da Capivara é reaberto 
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabre nesta terça-feira            
(8) o Parque Nacional da Capivara. A visitação pública deverá ocorrer de forma gradual e               
monitorada, mediante cumprimento dos protocolos de segurança. O horário estabelecido          
para visitação pública é das 7h às 17h. Para entrar no Parque deverão ser formados grupos de,                 
no máximo, oito pessoas, incluindo crianças, preferencialmente do mesmo grupo familiar ou            
que viagem juntas. 
Para mais informações: https://www.icmbio.gov.br/ 
 

○ Ministério de Minas e Energia 

 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/inscricoes-abertas-para-cadastro-de-certificadores
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6413-nova-versao-aperfeicoa-acoes-do-plano-de-enfrentamento-a-covid-19-para-povos-indigenas
https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/11342-icmbio-reabre-parque-de-sete-cidades-no-piaui
https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/11340-parque-da-serra-da-capivara-e-reaberto


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 
21º Boletim de Monitoramento Covid-19 
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta quarta-feira (9/9), a 21ª edição do               
Boletim de Monitoramento da Covid-19. O documento traz informações dos setores de            
energia elétrica, mineração, petróleo e gás natural. 
Para mais informações: http://www.mme.gov.br/  

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 
Recomendação dá orientações para garantia de direitos de pessoas privadas de liberdade            
na pandemia 
Uma recomendação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura visa a garantir os               
direitos das pessoas em situação de privação de liberdade durante o período de pandemia do               
novo coronavírus (Covid-19). O documento foi publicado pelo Ministério da Mulher, da            
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) no Diário Oficial da União desta terça-feira (8).              
Resultado do trabalho conjunto entre os representantes do governo e da sociedade civil, a              
recomendação nº 7, de 4 de junho de 2020, trata da garantia, manutenção e do               
fortalecimento das prerrogativas dos Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à            
Tortura e de todos os órgãos e entidades que atuam na fiscalização dos ambientes de               
privação de liberdade no país. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/  
 
Delegacia 24h inaugurada em Cuiabá (MT) prestará atendimento à mulher em situação de             
violência 
Mulheres em situação de violência doméstica e sexual passarão a contar com uma delegacia              
que prestará atendimentos durante 24h em Cuiabá (MT). A inauguração da unidade na capital              
mato-grossense ocorreu, nesta terça-feira (8), com a presença da titular do Ministério da             
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ministra Damares Alves. “A inauguração dessa             
delegacia elevou o patamar de proteção da mulher no Brasil. É um espaço espetacular. Elas já                
vão ser acolhidas no primeiro momento que chegarem aqui. É um recado para agressores de               
mulheres: acabou para vocês no Mato Grosso”, afirmou. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 

○ Ministério da Saúde 
 

Brasil registra 3.397.234 de pessoas recuperadas 
O Brasil já tem mais de 3,3 milhões de recuperados da Covid-19. Em todo o país, são                 
3.397.234 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 (637.375), que são os pacientes em              
acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa a maioria do total de              
casos acumulados (81,6%). As informações foram atualizadas às 18h30 de hoje (08/09) 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            

 

http://www.mme.gov.br/web/guest/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/21-boletim-de-monitoramento-covid-19?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Ftodas-as-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pdAS9IcdBICN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/recomendacao-da-orientacoes-para-garantia-de-direitos-de-pessoas-privadas-de-liberdade-na-pandemia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/delegacia-24h-inaugurada-em-cuiaba-mt-prestara-atendimento-a-mulher-em-situacao-de-violencia
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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 disponibiliza painel de compras no combate à Covid-19 
A partir de agora todo cidadão pode acompanhar as compras realizadas pelo Ministério da              
Saúde para apoiar os estados e municípios no combate à Covid-19. Os dados estão              
disponibilizados na plataforma Localiza SUS (https://localizasus.saude.gov.br/), no Painel de         
Contratações. Nele estão reunidos dados de pregões, dispensas e inexigibilidades de licitação            
cadastradas no Comprasnet, bem como contratações realizadas com base em outras           
hipóteses legais, mas que estejam relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Assim,           
qualquer pessoa pode acompanhar os dados pela plataforma, que pode ser acessada também             
pelo celular. O objetivo da ferramenta é dar ainda mais transparência sobre o cenário atual da                
doença no Brasil, além de auxiliar no planejamento das ações de proteção e assistência à               
população.  
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/  
 
FIOCRUZ 
 
Covid-19: Especialista do IFF/Fiocruz orienta sobre o uso de máscaras em crianças 
Quando o assunto é o novo coronavírus, o melhor método de se proteger é o isolamento                
social e a adoção de medidas básicas de prevenção e higiene. Porém, ficar em casa pode não                 
ser possível 100% do tempo. É aí que entra uma outra medida muito relevante de proteção, o                 
uso de máscaras. No entanto, quando esse público é infantil, o que as autoridades e               
especialistas têm orientado? Muitas discussões acerca do tema têm circulado no mundo.            
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a               
Infância (Unicef publicaram orientações sobre a temática e afirmaram que são necessários            
mais estudos prospectivos sobre o uso de máscaras em crianças e o papel dos jovens na                
transmissão do Sars-CoV-2.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br 
 
Covid-19: Fiocruz lança documento sobre saúde da criança e do adolescente 
Diante da pandemia pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, especialistas do Instituto            
Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)             
produziram um documento intitulado Covid-19 e Saúde da Criança e do Adolescente, com o              
intuito de fortalecer a capacidade de atenção à saúde das crianças e adolescentes no Brasil,               
na conjuntura atual. O documento lançado, aborda aspectos clínicos e epidemiológicos da            
Covid-19 na infância e adolescência, suas repercussões na saúde mental, as desigualdades            
sociais e o papel das políticas públicas nesse contexto; aspectos nutricionais, de atividade             
física; e os desafios para a cobertura vacinal e para a atenção no período neonatal em tempos                 
de coronavírus. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  

 
○ Ministério do Turismo 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47449-brasil-registra-3-397-234-de-pessoas-recuperadas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47448-ministerio-da-saude-disponibiliza-painel-de-compras-no-combate-a-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-especialista-do-iff/fiocruz-orienta-sobre-o-uso-de-mascaras-em-criancas
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-lanca-documento-sobre-saude-da-crianca-e-do-adolescente
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Feriado registra alta taxa de ocupação hoteleira nos principais destinos do país 
O feriado do dia 7 de setembro veio para confirmar a retomada das viagens domésticas no                
país. Isso porque o setor hoteleiro dos principais atrativos turísticos nacionais registrou taxas             
de até 100% de ocupação durante a data, obedecendo aos protocolos de segurança sanitária              
orientados pelo Ministério do Turismo e por municípios. Em destinos como Jericoacoara e             
Mundaú, no Ceará, e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o índice chegou quase à               
totalidade, de acordo com entidades e associações do segmento. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Saúde 
 
ANVISA 

 
Suspensão dos testes da vacina da Astrazeneca 
A Anvisa recebeu, nesta terça-feira (8/9), o comunicado de suspensão dos testes da vacina              
desenvolvida pelo laboratório Astrazeneca contra a Covid-19, uma vez que o Brasil é um dos               
países que participam do estudo global. O laboratório informou que o estudo COV002, que              
trata da avaliação de segurança e eficácia da vacina ChAdOx1 nCoV-19, será interrompido             
temporariamente, até que o evento adverso grave observado num voluntário do Reino Unido             
seja investigado quanto à sua relação com a vacina. No Brasil, não há relato de eventos                
adversos graves em voluntários. A Anvisa já está em contato com o laboratório Astrazeneca              
para o acesso à totalidade das informações e interlocução com outras autoridades de             
medicamentos no mundo. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/  
  

● AGENDA 
 

○ Ministério  da Saúde 
 

FIOCRUZ 
 

Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz discute saúde indígena e pandemia 
O Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz promoverá no próximo dia 16 de               
setembro (excepcionalmente numa quarta-feira), das 10h às 12h, um encontro virtual de            
formação abordando o tema “A Saúde indígena em tempos de pandemia”. Como é sabido, a               
chegada do novo coronavírus (Covid-19) trouxe preocupação para toda a população mundial.            
No entanto, para populações que já viviam em situações socialmente vulneráveis, como é o              
caso dos povos e territórios indígenas no Brasil, a pandemia chegou com ares de extermínio.               
Ainda é bem viva na memória desses povos os efeitos de doenças infecciosas, como gripe e                
sarampo, que dizimaram etnias e foram usadas como arma contra os povos originários.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13749-feriado-registra-alta-taxa-de-ocupa%C3%A7%C3%A3o-hoteleira-nos-principais-destinos-do-pa%C3%ADs.html
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/suspensao-dos-testes-da-vacina-da-astrazeneca/219201?p_p_auth=sIIO9AYo&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DsIIO9AYo%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_KzfwbqagUNdE__column-2%26p_p_col_count%3D2
https://portal.fiocruz.br/noticia/comite-pro-equidade-de-genero-e-raca-da-fiocruz-discute-saude-indigena-e-pandemia
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● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 4.197.889 casos de coronavírus e 128.539 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.453.336 (82,3%) estão recuperados* e outros 616.014 (14,7%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 
 

 

   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. 
 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/notas-comunicados/boletins

