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● DESTAQUES 

○ Brasil registra maior número de recuperados entre países com registros de Covid-19 

○ Governo Federal institui grupo de trabalho para coordenar aquisição e distribuição de vacinas 

○ Fiocruz assina contrato de 100 milhões de doses da vacina 

○ Vendas no varejo crescem 5,2% em julho e comércio segue em recuperação 

○ Lei que concede crédito de R$ 5 bi para o turismo na pandemia é sancionada 

○ Maternidade da Ebserh em Natal passa a ser referência para a Covid-19 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Casa Civil  

 
Governo Federal institui grupo de trabalho para coordenar aquisição e distribuição de            
vacinas 
Foi publicada, no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (10), a Resolução nº 8, da Casa                
Civil da Presidência da República, que instituiu, no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão               
e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, o Grupo de Trabalho para coordenação de             
esforços da União na aquisição e distribuição de vacinas contra a doença. O coordenador, o               
representante do Ministério da Saúde, deverá enviar quinzenalmente ao Comitê de Crise para             
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 relatórios com informações          
atualizadas sobre as ações em curso.  
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
 
Aprovados dois estudos com organismos modificados para combate à Covid-19 
Foram aprovados, nesta semana, pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança (CTNBio),           
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), dois projetos de pesquisa com o uso               
de organismos geneticamente modificados (OGM) no combate à Covid-19. Receberam a           
aprovação 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/casacivil/  

 

Mais de 44 milhões de domicílios foram atendidos por Equipes da Saúde da Família 
A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, divulgada na última semana, apontou que 60% dos               
domicílios brasileiros estão cadastrados em alguma Unidade de Saúde da Família. O            

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-institui-grupo-de-trabalho-para-coordenar-aquisicao-e-distribuicao-de-vacinas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/aprovados-dois-estudos-com-organismos-modificados-para-combate-a-covid-19
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percentual representa 44 milhões de residências em todo o País. 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. Realizada a cada cinco anos, a Pesquisa                 
contou com uma amostra de 108 mil domicílios. A Pesquisa também levantou informações             
sobre as visitas de agentes de saúde especificamente para combate às endemias como, por              
exemplo, dengue, malária e leishmaniose. Em 2019, foi estimado que 64,6% dos domicílios             
receberam pelo menos uma visita de algum agente de combate de endemias nos 12 meses               
anteriores à data da entrevista, o equivalente a 47,4 milhões de unidades domiciliares. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
Governo Federal destina R$ 5 bilhões para o setor de turismo enfrentar a pandemia do novo                
coronavírus 
Governo Federal publicou, na terça-feira (8), a Lei 14.051/20 que prevê o crédito de R$ 5                
bilhões para auxiliar empreendimentos turísticos nesse momento de crise. O recurso, que é             
maior liberação da história para o setor, é destinado aos prestadores de serviços turísticos              
cadastrados no Cadastur. O turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia do              
novo coronavírus. O dinheiro poderá ser utilizado para auxiliar em projetos, equipamentos e             
capital de giro. O objetivo é proporcionar condições de manter as empresas e os empregos               
que elas geram até o retorno das vendas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Covid-19: MCTI instala laboratórios de campanha em universidades 
A pandemia de Covid-19 tem causado grandes impactos na saúde da população e na              
economia global, demandando ações de controle e acompanhamento que permitam a           
manutenção segura das atividades econômicas com ações planejadas e direcionadas. Uma           
estratégia efetiva para conter o avanço do número de casos de coronavírus é o diagnóstico               
em massa. Pensando nisso o governo federal, por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e               
Inovações (MCTI), está promovendo a instalação de laboratórios de campanha dentro de            
universidades públicas para ampliar a capacidade de realizar testes diagnósticos da Covid-19.            
Com o investimento de R$ 35 milhões do MCTI o Brasil ampliará em cerca de 100 mil exames                  
mês a capacidade nacional de testes diagnósticos da Covid-19. A ideia é que num prazo de 3 a                  
4 meses sejam realizados cerca de 350 mil testes diagnósticos. 
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 descontaminar as           

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/mais-de-44-milhoes-de-domicilios-foram-atendidos-por-equipes-da-saude-da-familia
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/setor-do-turismo-recebe-apoio-do-governo-federal-para-enfrentar-a-pandemia-de-coronavirus
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/covid-19-mcti-instala-laboratorios-de-campanha-em-universidades
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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 

 

CBTU 
 
Desafios da pandemia do coronavírus: RH 
O ano de 2020 está sendo um ano bastante desafiador para toda a sociedade. A pandemia do                 
novo coronavírus trouxe consigo muitas incertezas, além de mudanças abruptas nas rotinas            
de trabalho, as quais passaram a contar com novos formatos de interação além de adoção de                
medidas de proteção individuais e coletivas. Apesar dos desafios, a CBTU conseguiu cumprir             
sua missão de transportar pessoas com segurança tanto para os metroviários quanto para os              
passageiros. A Gerência de Comunicação e Marketing (GOMAK) conversou com os gestores da             
CBTU Recife, para entender melhor como cada área vem lidando com a pandemia. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 
○ Ministério da Economia 

 
Pedidos de seguro-desemprego registram queda de 18,2% em agosto 
No mês de agosto de 2020, foram contabilizados 463.835 requerimentos ao           
seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal. O número representa uma queda de           
18,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, em que foram contabilizados              
567.069 requerimentos. Houve, portanto, neste comparativo, uma diferença de 103.234          
requerimentos. Na comparação com julho deste ano (570.602), houve redução de 18,7%. As             
Superintendências Regionais do Trabalho do governo federal reforçaram as ações para           
garantir o atendimento não presencial aos cidadãos durante o período da pandemia da             
covid-19. Foram disponibilizados canais adicionais de atendimento remoto. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom 

 
IBGE 
 
Vendas no varejo crescem 5,2% em julho e comércio segue em recuperação 

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/desinfeccao-constante-evita-proliferacao-do-novo-coronavirushttps://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/desinfeccao-constante-evita-proliferacao-do-novo-coronavirus
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8625
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/trabalho/setembro/pedidos-registram-queda-de-18-2-em-agosto
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
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O volume de vendas do varejo cresceu 5,2% em julho, na comparação com o mês anterior,                
após a alta recorde de 13,3% em maio e de 8,5% em junho. Este é o maior resultado para o                    
mês de julho da série histórica, iniciada em 2000, e a terceira alta seguida no ano, com                 
algumas categorias apresentando resultados acima dos registrados no período pré-pandemia          
de Covid-19, como móveis e eletrodomésticos e hiper e supermercados. Os dados são da              
Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada hoje (10), pelo IBGE. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  

 
Com alta na exportação, abate de suínos é o maior desde 1997 
O 2º trimestre de 2020 registrou o abate de 12,10 milhões de cabeças de suínos no Brasil,                 
número que estabelece um novo recorde para o setor desde 1997. O resultado significa um               
aumento de 6,2% em relação ao mesmo período de 2019 e de 1,8% na comparação com o 1º                  
trimestre de 2020. O mês de junho foi o que teve melhor desempenho. Já o abate bovino no                  
período caiu, apesar de a carne bovina também apresentar alta na exportação. A pesquisa              
mostra que foram abatidas 7,30 milhões de cabeças de bovinos, quantidade 8% inferior à              
obtida no mesmo trimestre de 2019, mas acima 0,3% da registrada no 1º trimestre de 2020. O                 
resultado é o mais baixo para um 2º trimestre desde 2011. Reflexo da reestruturação do setor                
para se adaptar ao cenário adverso enfrentado desde o fim de março, por conta pandemia de                
Covid-19.  
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  
 

○ Ministério da Educação 
 
Maternidade da Ebserh em Natal passa a ser referência para a Covid-19 
A Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN), vinculada à Rede Ebserh, desde o início             
da maior crise sanitária mundial da nossa época, não se privou de somar esforços ao               
enfrentamento da Covid-19, sendo inúmeras as estratégias adotadas. Diante da nova           
pactuação firmada com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do               
Norte, a partir de hoje (03) de setembro, a MEJC passará a ser referência para pacientes com                 
Covid-19, em sua área de abrangência. Para essa nova fase foi elaborado um novo plano de                
contingenciamento e definir novos fluxos de atendimentos, além de adequações de algumas            
áreas assistenciais e contratação de novos funcionários que irão compor as equipes            
assistenciais destinadas ao atendimento das pacientes suspeitas ou confirmadas com a           
Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/  
 

○ Ministério da Infraestrutura 

 
ANTAQ 
 
Comunicado da Embaixada da China – Nota Verbal Nº 126/2020 
A Embaixada da República Popular da China comunica, a fim de evitar intercorrências na              
chegada ou desembarque de tripulação nos seus portos, que é necessário que as companhias              
de navegação façam o teste de ácido nucleico – PCR, nos membros da tripulação, 3 (três) dias                 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28841-vendas-no-varejo-crescem-5-2-em-julho-e-comercio-segue-em-recuperacao
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28842-com-alta-na-exportacao-da-carne-suina-abate-de-suinos-e-o-maior-desde-1997
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/maternidade-da-ebserh-em-natal-passa-a-ser-referencia-para-a-covid-19
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antes da mudança de turno e embarque no navio com destino àquele país, permitindo a               
entrada apenas daqueles que testarem negativo. Nas embarcações com casos confirmados de            
Covid-19, o referido teste deve ser estendido à toda a tripulação. 
Para mais informações: http://portal.antaq.gov.br/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
FUNAI 
 
Covid-19: Funai distribui mais de 418 mil cestas a famílias indígenas do país 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) já entregou mais de 418 mil cestas de alimentos a                
famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social. O intuito é garantir a segurança             
alimentar das diversas comunidades, contribuindo para que os indígenas permaneçam nas           
aldeias e evitem o contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Cerca de R$ 28               
milhões foram investidos pela fundação no combate à covid-19. Ainda no mês de março, a               
Funai já havia suspendido as autorizações para ingresso em Terras Indígenas e, atualmente,             
participa de 311 barreiras sanitárias para impedir a entrada de não indígenas nesses             
territórios. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/  

 
○ Ministério do Meio Ambiente 

 
ICMBIO 
 
ICMBio reabre a Flona de Brasília 
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabre a Floresta            
Nacional de Brasília nesta sexta-feira (11). O público terá acesso a totalidade das trilhas da               
unidade de conservação (UC) federal. Por medida de segurança, serão implantadas sinalização            
adicionais e marcadores de distância social no chão. Além disso, o estacionamento ficará             
restrito às vagas laterais dispostas ao longo da via de acesso principal à Flona. Também serão                
instalados banners sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas dentro e fora da               
Flona. 
Para mais informações: https://www.icmbio.gov.br/ 
 
Parque de São Joaquim é reaberto em SC 
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabre hoje (10) o             
Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. A visitação pública acontecerá de forma              
gradual obedecendo todas as orientações e medidas de prevenção, conforme recomendação           
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Para mais informações: https://www.icmbio.gov.br/ 

 

○ Ministério da Saúde 
 

 

http://portal.antaq.gov.br/index.php/2020/09/09/comunicado-da-embaixada-da-china-nota-verbal-no-126-2020/
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6415-covid-19-funai-distribui-mais-de-418-mil-cestas-a-familias-indigenas-do-pais
https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/11350-icmbio-reabre-a-flona-de-brasilia
https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/11348-parque-de-sao-joaquim-e-reaberto-em-sc
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Pazuello: “Brasil estará ao lado de iniciativas que promovam o acesso justo a diagnósticos,              
tratamentos e vacinas” 
O compromisso do Ministério da Saúde em apoiar iniciativas que trabalhem pelo            
desenvolvimento de diagnósticos, tratamentos e vacinas para a Covid-19, em conjunto com o             
fortalecimento dos sistemas de saúde foi um dos destaques da primeira reunião de alto nível               
do Facilitation Council, principal órgão de governança do Access to Covid-19 Tools (ACT)             
Accelerator. O ACT é uma coalizão global lançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)              
em conjunto com a Comissão Europeia, e hoje integrada por governos de diferentes partes do               
mundo, unidos para acelerar o fim da pandemia de coronavírus. O encontro foi realizado              
nesta quinta-feira (10), por meio de videoconferência. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/  
 
Brasil registra maior número de recuperados entre países com registros de Covid-19 
O Brasil já registra 82,3% de casos de pessoas recuperadas da Covid-19 no país, com mais de                 
3,4 milhões de vidas salvas. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde durante a               
atualização do cenário epidemiológico da doença no país, nesta quarta-feira (09), em Brasília.             
Os casos de hospitalizações e de pacientes em acompanhamento também apresentaram           
estabilidade na curva, com forte tendência de redução. Além disso, o novo boletim trouxe              
uma queda de 8% na curva de óbitos, passando de 6.212 mortes registradas entre 23 e 29 de                  
agosto para 5.741 no período de 30 de agosto a 5 de setembro. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 

Saúde divulga dados sobre a influência da Covid-19 na saúde mental de profissionais 
O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (09), uma pesquisa com dados sobre a              
influência da Covid-19 na saúde mental dos profissionais que fazem parte da ação estratégica              
“O Brasil Conta Comigo”, iniciativa que conta com mais de um milhão de profissionais              
cadastrados para atuar no combate à doença em todo o país. Os questionários foram              
respondidos por mais de 185 mil profissionais voluntários, entre maio e julho de 2020,              
caracterizando o maior banco de dados do mundo em relação à saúde mental de profissionais               
durante a pandemia do coronavírus. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
Ministério da Saúde reforça compromisso em garantir uma vacina segura e eficaz contra a              
Covid-19 
Os testes da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, foram             
suspensos após suspeita de reação adversa em um voluntário no Reino Unido. Ao ser              
comunicado oficialmente pelo laboratório AstraZeneca, o Ministério da Saúde se posicionou –            
reforçando o compromisso em garantir à população brasileira acesso a uma vacina segura e              
eficaz. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
ANVISA 
 
Entidades portuguesas promovem webinars sobre Covid-19 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47455-pazuello-brasil-estara-ao-lado-de-iniciativas-que-promovam-o-acesso-justo-a-diagnosticos-tratamentos-e-vacinas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47453-brasil-registra-maior-numero-de-recuperados-entre-paises-com-registros-de-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47451-saude-divulga-dados-sobre-a-influencia-da-covid-19-na-saude-mental-de-profissionais
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47450-ministerio-da-saude-reforca-compromisso-em-garantir-uma-vacina-segura-e-eficaz-contra-a-covid-19
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Começa nesta quinta-feira (10/9) um programa de webinars temáticos sobre a necessidade de             
conhecer e lidar com a Covid-19. A atividade é promovida pelo Instituto de Formação e               
Inovação em Saúde (Infosaúde), vinculado à Associação Nacional das Farmácias de Portugal            
(ANF), e realizado em parceria com a Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua              
Portuguesa (AFPLP) e a Ordem dos Farmacêuticos de Portugal (OF). Ao todo, serão quatro              
webinars (ver programação abaixo), realizados sempre às 21h, no fuso de Portugal, o que              
corresponde às 17h, no horário de Brasília. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas               
através do site da AFPLP.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/  

 
ANS 
 
Em simpósio virtual, ANS discute estratégias de organização do cuidado em saúde mental 
O debate com o setor sobre o impacto da pandemia na saúde mental da população e a                 
importância do desenvolvimento de ações e estratégias de organização do cuidado em saúde             
mental na saúde suplementar foram discutidos no I Simpósio Virtual ANS, que aconteceu no              
dia 03/09. Organizado em painéis, o evento focou na troca de experiências de operadoras,              
contratantes e empresas sobre a integração dessa linha de cuidado na gestão de saúde              
corporativa. 
Para mais informações: http://www.ans.gov.br/ 
 
FIOCRUZ 
 
Fiocruz assina contrato de 100 milhões de doses da vacina 
Conforme anunciado em coletiva do Ministério da Saúde na noite desta quarta-feira (9/9), a              
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) assinou o contrato de Encomenda Tecnológica (Etec) com a             
AstraZeneca, que detém os direitos de produção, distribuição e comercialização da vacina            
Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. A assinatura eletrônica ocorreu na última            
terça-feira (8/9) e foi formalizada ontem (9/9), em reunião com representantes de ambas as              
instituições. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  
 
Fiocruz vai testar vacina BCG na prevenção à Covid-19 no Brasil a partir de outubro 
Em outubro, a Fiocruz e o Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch da Austrália irão iniciar               
testes, em profissionais da área de saúde, com a vacina BCG (usada para prevenir a               
tuberculose), a fim de verificar a proteção do imunizante também contra a Covid-19. O              
estudo, que inicialmente seria realizado apenas em Mato Grosso Sul, vai ser expandido para o               
estado do Rio de Janeiro. Coordenada no Brasil pelos pesquisadores da Fiocruz Julio Croda e               
Margareth Dalcolmo, a pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa             
(Conep). Serão vacinados cerca de três mil profissionais da área saúde no país que não               
tenham tido Covid-19.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  
 

Covid-19: Projeto da Fiocruz Bahia e UFBA será financiado pela Google.org 

 

http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=entidades-portuguesas-promovem-webinars-sobre-covid-19&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=6023088&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5942-em-simposio-virtual-ans-discute-estrategias-de-organizacao-do-cuidado-em-saude-mental
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-assina-contrato-de-100-milhoes-de-doses-da-vacina
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-vai-testar-vacina-bcg-na-prevencao-covid-19-no-brasil-partir-de-outubro
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foi selecionada para receber financiamento da Google.org,            
a partir do fundo da instituição voltado ao apoio a ideias inovadoras para combate à Covid-19                
com uso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. O projeto do Centro de Integração de                
Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), com a Universidade Federal da            
Bahia (Ufba), foi um dos dois únicos selecionados no Brasil pela Google. Ao todo, 31 pesquisas                
serão contempladas pelo fundo. Com uma equipe de especialistas de diversas áreas, os             
pesquisadores Marcos Ennes Barreto (Ufba) e Mauricio Lima Barreto (Cidacs/Fiocruz Bahia)           
vão receber USD 76.600 da Google.org para o desenvolvimento de uma plataforma baseada             
em nuvem de suporte de pesquisa e tomada de decisões relativas à Covid-19 no país. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  
 
Covid-19: seminário divulga experiências de sucesso no DF que integram vigilância e            
atenção primária à saúde 
Quatro trabalhos que têm obtido bons resultados para conter a pandemia no DF foram              
apresentados, nesta quarta-feira (8/9), durante o primeiro seminário “Experiências de          
Integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde no Enfrentamento da             
Covid-19″. O evento faz parte de uma série de ações articuladas entre a Fiocruz Brasília, a                
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e a Universidade de Brasília (UnB). As quatro               
experiências apresentadas foram selecionadas dentre as inscritas na iniciativa “APS Forte no            
SUS – no combate à pandemia”, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), em             
parceria com o Ministério da Saúde, que já reúne mais de 1.600 relatos de boas práticas com                 
o objetivo de dar visibilidade a esses trabalhos e incentivar que sejam adaptados e aplicados               
em diferentes localidades. 
Para mais informações:  https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/ 
 
Residentes da Fiocruz Brasília realizam atividade lúdica contra fake news entre acolhidos no             
autódromo 
Utilizar uma atividade lúdica para reforçar junto aos acolhidos as medidas de prevenção             
contra a Covid-19. A ideia é garantir que os moradores em situação de rua que vivem no                 
alojamento provisório do Autódromo Nelson Piquet tenham acesso a informações corretas           
sobre a doença e possam eles mesmos tomar as medidas necessárias para evitar a              
disseminação do novo coronavírus. 
Para mais informações: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/ 
 
Fiocruz lança Psicocast, podcast sobre saúde mental e Covid-19 
A Fiocruz Brasília e o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres (Cepedes) da                
Fiocruz lançaram o Psicocast, o podcast sobre saúde mental e atenção psicossocial e a              
Covid-19. Voltado especialmente aos trabalhadores da saúde, o Psicocast pode ser ouvido a             
qualquer hora e em qualquer lugar, e conta com a participação de pesquisadores e docentes,               
além de trazer referências técnicas em temas da área. 
Para mais informações: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/ 
 

○ Secretaria-Geral 
 

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-projeto-da-fiocruz-bahia-e-ufba-sera-financiado-pela-googleorg
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-seminario-divulga-experiencias-de-sucesso-no-df-que-integram-vigilancia-e-atencao-primaria-a-saude/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/atividade-ludica-contra-fake-news-entre-acolhidos-no-autodromo/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/fiocruz-lanca-psicocast/
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Planejamento de licitações para E&P de petróleo e gás natural tem prazos alterados 
Tendo em vista os acontecimentos decorrentes da pandemia da Covid-19 e os exíguos prazos              
para se realizar o certame ainda em 2020, a Resolução do Conselho Nacional de Política               
Energética alterou a Resolução nº 10, de 5 de junho de 2018, para reprogramar a Décima                
Sétima Rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás natural para 2021 e a                
Décima Oitava para 2022. A Previsão contida na Resolução nº 10 era para o biênio 2020-2021. 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariageral/ 
 

○ Ministério do Turismo 
 

Ministérios discutem incentivo a viagens em família pelo Brasil 
O estímulo à realização de viagens em família por brasileiros no país foi o assunto de reunião                 
nesta quarta-feira (09.09), em Brasília (DF), entre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro             
Antônio, e Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.               
Na ocasião, a ministra apresentou propostas para fomentar a prática, como a oferta de              
descontos por empresas aéreas e meios de hospedagem a integrantes de um mesmo núcleo              
familiar. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
Lei que concede crédito de R$ 5 bi para o turismo na pandemia é sancionada 
Um dos setores mais impactados pela pandemia de coronavírus, o Turismo brasileiro teve             
uma importante vitória nesta quarta-feira (09.09): a publicação da Lei 14.051/20, que prevê o              
crédito de R$ 5 bilhões para auxiliar empreendimentos turísticos nesse momento de crise. O              
recurso, que é maior liberação da história para o setor, é destinado aos prestadores de               
serviços turísticos cadastrados no Cadastur. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
  

● NÚMERO DE CASOS 
 

Brasil registra 4.238.446 casos de coronavírus e 129.522 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.497.337 (82,5%) estão recuperados* e outros 611.587 (14,4%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2020/setembro/planejamento-de-licitacoes-para-e-p-de-petroleo-e-gas-natural-tem-prazos-alterados
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13759-minist%C3%A9rios-discutem-incentivo-a-viagens-em-fam%C3%ADlia-pelo-brasil.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13758-lei-que-concede-cr%C3%A9dito-de-r$-5-bi-para-o-turismo-na-pandemia-%C3%A9-sancionada-2.html
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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. 
Clique aqui para acessar os Comunicados anteriores 

 

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

