
 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

Comunicado Interministerial 
11.09.2020 

 
● DESTAQUES 

○ Brasil apresenta ações de combate à Covid-19 em territórios indígenas durante reunião com             
corpo diplomático 

○ CAIXA abre 770 agências neste sábado (12) 

○ DSEI Alto Rio Solimões implanta 25 Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPI) no Amazonas 

○ Repasses emergenciais para a rede socioassistencial chegam a 94,6% dos municípios brasileiros 

○ Ministérios da Educação e da Economia firmam parceria para retomada pós-pandemia 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
Produtores se reinventam para recuperar prejuízos da pandemia nos setores de flores e de              
hortifruti 
O mercado de flores vem se recuperando após o baque causado pela pandemia do novo               
coronavírus, que diminuiu drasticamente a demanda. Com a suspensão de grande parte das             
atividades coletivas, cooperativas e agricultores buscaram alternativas para recuperar o          
prejuízo, investindo em divulgação nas redes sociais e nas vendas on-line. Por causa da              
quarentena, outra ação do setor foi a realização de campanhas para divulgar a importância              
das flores e plantas ornamentais para melhorar o ambiente e trazer mais alegria e beleza para                
as residências e locais de trabalho.  
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/  
 

○ Casa Civil 
 
Governo Federal assina contrato de 100 milhões para a produção de vacina 
Nesta quarta-feira (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. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Maternidade em Natal passa a ser referência para a Covid-19 
Diante da nova pactuação firmada com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) do Rio                
Grande do Norte (RN), a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN), vinculada à Rede             
Ebserh, agora passa a ser referência para pacientes Covid-19, em sua área de abrangência.              

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/produtores-se-reinventam-para-recuperar-prejuizos-da-pandemia-nos-setores-de-flores-e-de-hortifruti
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-assina-contrato-de-100-milhoes-de-doses-de-vacina
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Anteriormente a unidade estava como retaguarda, visando desafogar outras unidades          
referência e realizando diversos atendimentos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Rede socioassistencial: repasses do Governo Federal chegam a 94,6% dos municípios 
Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, informou nessa quinta-feira (10) já             
repassou a 5.270 municípios, mais de R$ 922 milhões em recursos para o fortalecimento da               
rede socioassistencial durante o período de emergência em saúde pública causada pelo novo             
coronavírus. A região com maior número de municípios contemplados é a Sudeste, que             
recebeu R$ 407,3 milhões. Em seguida vêm Nordeste (R$ 182,2 milhões), Sul (R$ 181,5              
milhões), Centro-Oeste (R$ 92,1 milhões) e Norte (R$ 58,2 milhões). A secretária nacional de              
Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana Neris, destaca que os maiores repasses             
são para as regiões que concentram um número maior de municípios. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Repasses emergenciais para a rede socioassistencial chegam a 94,6% dos municípios           
brasileiros 
O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, já repassou a 5.270 municípios de               
todas as regiões do país mais de R$ 922 milhões em recursos extraordinários para o               
fortalecimento da rede socioassistencial durante o período de emergência em saúde pública            
causada pelo novo coronavírus. Isso significa que 94,6% das cidades brasileiras receberam o             
repasse estabelecido pela Portaria nº 369 publicada no Diário Oficial da União em 29 de abril. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 
 

○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 
Museu Goeldi/MCTI realiza ações de enfrentamento à Covid-19 nas comunidades indígenas           
do Pará e Amapá 
Em frente ao quadro desolador que os impactos da pandemia que o novo coronavírus tem               
provocado nas populações indígenas, profissionais do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG),           
unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), buscam agir em              
defesa da vida de comunidades indígenas e populações tradicionais, seja por meio de projetos              
de extensão e difusão, ou acionando e fortalecendo redes de parcerias. No Pará, a              
antropóloga Lucia Hussak van Velthem, pesquisadora do MPEG, age em parceria com o             
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé), que está implementando um Plano de             
Enfrentamento à Covid 19 em 10 Terras Indígenas. Uma ação solidária aberta para             
colaboração da sociedade. O plano está organizado em três eixos principais: instalação de             
unidades de atendimento primário, promoção da segurança alimentar e bem-estar dentro dos            
territórios e ampliação de redes de comunicação e informação. De acordo com a Articulação              
dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 30.000 casos de Covid-19 foram confirmados nas              
comunidades indígenas em todo o país desde o início da pandemia.  
Para mais informações: https://www.museu-goeldi.br/ 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/maternidade-em-natal-passa-a-ser-referencia-para-a-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/rede-socioassistencial-repasses-do-governo-federal-chegam-a-94-6-dos-municipios
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/repasses-emergenciais-para-a-rede-socioassistencial-chegam-a-94-6-dos-municipios-brasileiros
https://www.museu-goeldi.br/noticias/acoes-de-enfrentamento-a-covid-19-nas-comunidades-indigenas-do-para-e-amapa
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○ Ministério da Defesa 
 

Militares fazem campanhas de doação de sangue por todo o País 
Durante a pandemia de Covid-19, o número de doações caiu significativamente. Para repor os              
estoques, os militares desenvolvem campanhas de doação de sangue por todo o País. Um              
exemplo são os 28 militares voluntários do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve,              
Regimento Deodoro, que doaram sangue de forma voluntária no Hemonúcleo de Sorocaba,            
na quarta-feira (9). 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa 
 
Áreas de grande circulação de pessoas precisam ser higienizadas com frequência 
A desinfecção com produtos apropriados e feita constantemente é importante forma de            
combater a proliferação do novo coronavírus. Por isso, desde o começo da Operação             
Covid-19, militares treinados têm higienizado, principalmente locais de grande trânsito de           
pessoas. 
Recentemente, as instalações da estação de trem da Supervia de Engenheiro Pedreira, no Rio              
de Janeiro, recebeu a limpeza feita por militares do Comando Militar do Leste. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
CBTU-BH promove nova ampliação no horário do metrô, de segunda a quinta 
Atendendo às determinações da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem autorizado,           
gradualmente, a implementação de novas medidas de flexibilização para a execução de            
atividades econômicas na capital, a CBTU Belo Horizonte realiza, a partir de segunda (14/9),              
nova adequação no horário de funcionamento do metrô. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 
Estação Recife recebe ação do Departamento de Polícia da Mulher 
A Estação Recife do Metrô recebeu na manhã de hoje, 10, das 7h às 9h30, uma equipe de                  
policiais civis do Departamento da Mulher - DPMUL, incluindo sua gestora, a delegada Julieta              
Japiassu, para uma ação de divulgação entre os passageiros sobre os mecanismos de proteção              
à mulher previstos na Lei Maria da Penha 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 
○ Ministério da Economia 

 
BANCO DO NORDESTE 
 
Banco do Nordeste amplia oferta de crédito para micro e pequenas empresas 

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/militares-fazem-campanhas-de-doacao-de-sangue-por-todo-o-pais
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/areas-de-grande-circulacao-de-pessoas-precisam-ser-higienizadas-com-frequencia
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8627
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8626
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O Banco do Nordeste contratou, nos primeiros oito meses deste ano, R$ 3,09 bilhões no               
âmbito do Programa de Financiamento às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e ao             
Empreendedor Individual (FNE MPE). Por meio de 33,7 mil operações, o BNB beneficiou 25,3              
mil clientes, favorecendo o fortalecimento de negócios e, consequentemente, a manutenção           
de emprego e renda. O Banco faz sua parte ao disponibilizar ferramentas de autoatendimento              
e ofertar o crédito da forma mais rápida e segura, visando minimizar os efeitos da pandemia 
Para mais informações: https://www.bnb.gov.br/  
 

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

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

IBGE 
 
Serviços crescem 2,6% em julho, mas ainda não recuperam perdas da pandemia 
O setor de serviços avançou 2,6% na passagem de junho para julho, segunda taxa positiva               
seguida em que acumula um ganho de 7,9% nos meses de junho e julho. O resultado ocorre                 
após uma sequência de quatro taxas negativas (entre fevereiro e maio), período em que              
acumulou uma perda de 19,8%. Na comparação com julho de 2019, o volume de serviços               
recuou 11,9%, quinta taxa negativa seguida. No acumulado dos primeiros sete meses de 2020,              
houve recuo de 8,9%. Em doze meses, o volume de serviços caiu 4,5%. Os dados são da                 
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (11) pelo IBGE. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 

 
Em meio à pandemia, cai número de pessoas que estavam rigorosamente isoladas 
O número de pessoas rigorosamente isoladas diminuiu em 2,8 milhões da segunda para a              
terceira semana de agosto, passando de 44,4 para 41,6 milhões, de acordo com a edição               
semanal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD COVID19, divulgada hoje             
(11) pelo IBGE. A pesquisa também estimou em 4,5 milhões a população que não fez restrição                
na semana de 16 a 22 de agosto. O número representa estabilidade em relação à semana                
anterior. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  

 
○ Ministério da Educação 

 

 

https://www.bnb.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/-/asset_publisher/rpRfjO0wpalV/content/banco-do-nordeste-amplia-oferta-de-credito-para-micro-e-pequenas-empresas/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://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/23080/caixa-abre-770-agencias-neste-sabado-12
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28870-servicos-crescem-2-6-em-julho-mas-ainda-nao-recuperam-perdas-da-pandemia
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28877-em-meio-a-pandemia-cai-numero-de-pessoas-que-estavam-rigorosamente-isoladas
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 Ministérios da Educação e da Economia firmam parceria para retomada pós-pandemia 
O Ministério da Educação (MEC) firmou hoje (11) um acordo de cooperação técnica com o               
Ministério da Economia, que tem por objeto a oferta de educação profissional e tecnológica.              
A parceria integra as ações que vêm sendo estruturadas pelo governo para a retomada              
econômica pós-pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/  
 

CHC UFPR ampliará o número de voluntários que participarão do "Estudo de Eficácia e              
Segurança da vacina contra a Covid-19” 
O centro de estudos do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR é um dos mais avançados na                 
testagem dos voluntários para o estudo da vacina chinesa contra a covid-19, do laboratório              
chinês Sinovac Biotech. A meta inicial da pesquisa no CHC era contemplar 852 voluntários,              
porém serão incluídos mais 548 novos testes até o final de setembro, totalizando 1400              
profissionais de saúde. O estudo vai abranger ao todo cerca de 9 mil voluntários. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ | https://www.gov.br/ebserh/  
 

CAPES 
 
UFPR cria teste imunológico rápido e preciso 
Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em equipe que inclui bolsistas da             
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desenvolveram um           
teste rápido para detectar a presença de anticorpos para o novo coronavírus. A pesquisa,              
coordenada pelo professor Luciano Huergo, do Laboratório de Microbiologia Molecular da           
UFPR é uma adaptação ao tradicional método Elisa, teste imunológico que quantifica a             
concentração de antígenos e anticorpos. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/  

 
EBSERH 
 
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. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 

FUNAI 
 
Aécio Galiza Magalhães, coordenador regional de Passo Fundo, é o nosso entrevistado da             
semana 
 
A entrevista desta semana é com o coordenador regional de Passo Fundo, Aécio Galiza              
Magalhães. À frente da unidade da Funai no noroeste do Rio Grande do Sul, ele coordenou                

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ministerios-da-educacao-e-da-economia-firmam-parceria-para-retomada-pos-pandemia
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/chc-ufpr-ampliara-o-numero-de-voluntarios-que-participarao-do-estudo-de-eficacia-e-seguranca-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/chc-ufpr-ampliara-o-numero-de-voluntarios-que-participarao-do-estudo-de-eficacia-e-seguranca-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10553-ufpr-cria-teste-imunologico-rapido-e-preciso
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/maternidade-da-ebserh-em-natal-passa-a-ser-referencia-para-a-covid-19
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medidas de proteção à população indígena contra a covid-19. Desde o início da pandemia, a               
Funai distribuiu cerca de 26,4 mil cestas de alimentos para 6,6 mil famílias indígenas das               
etnias Guarani, Kaingang e Charrua. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 
Leia também: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
○ Ministério da Saúde 

 
Brasil apresenta ações de combate à Covid-19 em territórios indígenas durante reunião com             
corpo diplomático 
O Ministério da Saúde organizou, nesta sexta-feira (11/09), reunião on-line com           
representantes de organismos internacionais e governos estrangeiros, para apresentar as          
ações federais de combate à Covid-19 junto aos povos indígenas do Brasil. O encontro contou               
com a participação de representantes de entidades internacionais, como a Organização           
Mundial de Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo das Nações              
Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)             
e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), além de representantes de embaixadas de             
países estrangeiros, como Estados Unidos, Noruega e Canadá. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br 
 
Ministério da Saúde divulga balanço de ações no combate à pandemia 
Desde o início da pandemia o Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e o Distrito                 
Federal R$ 83,9 bilhões, sendo que desse total foram R$ 58,3 bilhões para serviços de rotina                
do SUS, e outros R$ 25,6 bilhões exclusivamente para ações no combate à Covid-19. As               
medidas fortalecem o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em               
todo o país. Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial                
da União. Durante a coletiva para divulgar o balanço das ações para o enfrentamento da               
doença no país, o secretário-executivo, Elcio Franco, esclareceu sobre os recursos           
disponibilizados para reforçar os estados e municípios no atendimento aos pacientes com            
Covid-19. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/  
 
ANVISA 

 
Anvisa e agência inglesa discutem vacina de Oxford 
A Anvisa, realizou nesta sexta-feira (11/9), uma reunião com a agência britânica responsável             
pela área de medicamentos e vacinas na Inglaterra. As agências trocaram informações sobre o              
estudo da vacina ChAdOx1 nCoV-19 contra a Covid-19, também conhecida como vacina de             
Oxford, da empresa AstraZeneca. 
 
O tema foi a suspensão dos testes da vacina após o surgimento de um evento adverso grave                 
em uma voluntária do estudo na Inglaterra. O evento adverso e sua relação com a vacina                
estão em investigação. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6416-aecio-galiza-magalhaes-coordenador-regional-de-passo-fundo-e-o-nosso-entrevistado-da-semana
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/funai-distribui-mais-de-418-mil-cestas-a-familias-indigenas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47461-brasil-apresenta-acoes-de-combate-a-covid-19-em-territorios-indigenas-durante-reuniao-com-corpo-diplomatico
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47457-ministerio-da-saude-divulga-balanco-de-acoes-no-combate-a-pandemia-2
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=anvisa-e-agencia-inglesa-de-medicamentos-discutem-vacina-de-oxford&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=6024659&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

 
FIOCRUZ 

 
Pesquisa avalia resposta da saúde pública à Covid-19 em cinco países 
Um projeto internacional, integrado pela Fiocruz Pernambuco, está avaliando a resposta da            
saúde pública para Covid-19 no Brasil, Canadá, China, França e Mali. Os pesquisadores vão              
comparar os dados obtidos nos cinco países, para identificar os pontos fortes e fracos das               
medidas adotadas, incluindo os desafios enfrentados por profissionais e sistemas de saúde. O             
objetivo é reunir as lições aprendidas, com base em pesquisas interdisciplinares rigorosas, e             
disponibilizá-las para uso na tomada de decisões no campo da saúde. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br 

 
Fiocruz lança podcast sobre saúde mental e Covid-19 
A Fiocruz Brasília e o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres (Cepedes) da                
Fundação 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. São diversos episódios divulgados             
diariamente com assuntos vivenciados no dia a dia de profissionais da saúde com as equipes,               
pacientes e em diferentes espaços. Na semana em que o Brasil registra mais de 126 mil                
mortes pelo novo coronavírus, o primeiro tema abordado é o luto.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  

 
Covid-19: Fiocruz mapeia situação de cuidadores de idosos 
A Fiocruz iniciou, nesta segunda-feira (10/8), uma pesquisa para mapear o impacto da             
pandemia nas condições de trabalho e saúde de cuidadores de pessoas idosas. A investigação              
terá como base um questionário online, direcionado tanto a cuidadores remunerados como a             
cuidadores informais (como familiares), buscando abranger todas as pessoas que dedicam           
parte ou todo o seu tempo ao cuidado de um algum idoso que precisa de ajuda ou de                  
companhia. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 7% (2.036.653 idosos) precisam             
de ajuda para atividades da vida diária como alimentação, higiene pessoal, medicação de             
rotina, acompanhamento aos serviços de saúde, bancos ou farmácias, entre outros, sendo            
que em 20% dos casos a função é exercida por cuidadores contratados, e em 80%, por                
familiares. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  

 
SESAI 

 
DSEI Alto Rio Solimões implanta 25 Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPI) no             
Amazonas 
O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto Rio Solimões está implantando 25 Unidades             
de Atenção Primária Indígena (UAPI) nos 13 Polos Base e em 12 Unidades Básicas de Saúde                
Indígena (UBSI), neste mês de setembro. As UAPI proporcionam acolhimento dos casos            
suspeitos de Síndrome Gripal e identificação precoce de casos de COVID-19 dentro das áreas              

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-avalia-resposta-da-saude-publica-covid-19-em-cinco-paises
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-lanca-podcast-sobre-saude-mental-e-covid-19
https://www.covid19.cuidadores.fiocruz.br/
https://www.pns.icict.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-mapeia-situacao-de-cuidadores-de-idosos
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indígenas. Todas as unidades terão tratamento de oxigenoterapia para auxiliar nos casos leves             
a moderados de COVID-19, o que evita a remoção dos pacientes para os hospitais da cidade. 
Para mais informações: https://saudeindigena.saude.gov.br/corona 

 
○ Ministério do Turismo 

 
Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo recebe 790 inscrições 
Um total de 790 projetos de startups de 24 estados e do Distrito Federal vão disputar o 1º                  
Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, cujas inscrições se encerraram no último dia 2 de               
setembro. Lançada em julho deste ano, a competição reúne iniciativas com potencial de fazer              
frente às necessidades de curto prazo do setor no cenário pós-pandemia de Covid-19 ou que               
aprimorem serviços já existentes no ramo. (Acesse aqui o site do Desafio). 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
5 ª edição do Congresso Mice Brasil será realizada online 
Com o tema “Reunir para Retomar”, a 5 ª edição do Congresso Mice Brasil, que acontece nos                 
dias 14, 16 e 18 de setembro, reúne profissionais que atuam no mercado de eventos               
corporativos, de incentivos, congressos, feiras e treinamentos para criarem soluções          
inovadoras que contribuam para a retomada das atividades do segmento. O evento acontece             
durante a Semana Virtual da EBS e será totalmente online e gratuito. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 4.282.164 casos de coronavírus e 130.396 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.530.655 (82,5%) estão recuperados* e outros 621.113 (14,5%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13762-desafio-brasileiro-de-inova%C3%A7%C3%A3o-em-turismo-recebe-790-inscri%C3%A7%C3%B5es.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13761-5-%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-do-congresso-mice-brasil-ser%C3%A1-realizada-online.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

