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○ CAIXA credita nesta segunda-feira (14) FGTS Emergencial para nascidos em novembro 

○ Fiocruz publica documento sobre retorno às aulas presenciais 

○ Ministros da agricultura ressaltam compromisso com fornecimento de alimentos seguros 

○ Unicamp, Mendelics e EMBRAPII/MCTI se unem para aprimorar teste de saliva para Covid-19 

○ Fique por dentro do mapa das vacinas em teste no Brasil 

○ Prorrogado edital que prevê modernização de Bancos de Alimentos 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
Ministros da agricultura ressaltam compromisso com fornecimento de alimentos seguros 
Após a reunião virtual de Ministros da Agricultura e Água do G20, organizada pelo Reino da                
Arábia Saudita em setembro de 2020, os responsáveis pelas pastas agrícolas da Argentina,             
Brasil, Canadá, Estados Unidos da América e México emitiram declaração ressaltando a            
importância de manter o fluxo do comércio agrícola durante a pandemia da Covid-19 e              
enfatizando seu compromisso como fornecedores confiáveis de alimentos e produtos          
agrícolas ao mundo: 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 
 
CONAB 
 
PIAUÍ – Produtos adquiridos pelo PAA são doados em instituições de assistência no estado 
As associações de agricultores familiares do Piauí contempladas pelo Programa de Aquisição            
de Alimentos (PAA) começaram a entregar, nesta semana, a produção destinada a pessoas em              
situação de vulnerabilidade nutricional. Neste ano, o investimento do PAA, política pública            
executada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), será de cerca de R$ 7 milhões              
no estado. Essa ação faz parte dos esforços do governo federal para enfrentar a pandemia de                
Covid-19 e é executada com recursos repassados pelo Ministério da Cidadania. No PAA,             
modalidade de Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS), os produtos da agricultura           
familiar são repassados a entidades socioassistenciais para destinação a pessoas em situação            
de risco alimentar. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br 
 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministros-da-agricultura-ressaltam-compromisso-com-fornecimento-de-alimentos-seguros
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3611-piaui-produtos-adquiridos-pelo-paa-sao-doados-em-instituicoes-de-assistencia-no-estado
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○ Casa Civil 
 
Laboratórios de Campanha são instalados em universidades federais 
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, a capacidade nacional de testes será ampliada em cerca de 100 mil exames por                
mês. Os Laboratórios de Campanha MCTI também irão avaliar, em paralelo, a utilização de              
uma técnica de diagnóstico simples e rápida que utiliza uma pequena amostra de saliva para               
detectar a presença do vírus SARS-COV2, oferecendo um diagnóstico em questão de minutos,             
com equipamento portátil com potencial para ser implementado em qualquer espaço. Essa            
técnica tem o potencial de abrir novas possibilidades de diagnóstico, facilitando a abertura             
das atividades econômicas e o monitoramento dos casos de Covid-19 na população brasileira. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
 
Implantadas 25 Unidades de Atenção Primária Indígena 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). 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. A organização Expedicionários da Saúde doou 53 concentradores de ar para             
complementar o tratamento nas UAPI. Além disso, o Distrito tem uma frota fluvial preparada              
para a remoção de urgência e emergência de pacientes que necessitarem internação na rede              
hospitalar das cidades. Foram adquiridas 10 ambulâncias fluviais equipadas também com           
oxigênio, sendo que sete já estão em uso. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
 

Governo Federal apresenta ações de combate à Covid-19 em territórios indígenas 
Em reunião, realizada nesta sexta-feira (11), o Ministério da Saúde apresentou 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. Entre as ações de            
enfrentamento ao coronavírus, o Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS) destacou,           
entre outras iniciativas, a criação das unidades de atenção primária indígenas exclusivas para             
a Covid-19; a disponibilização de recursos adicionais aos DSEIs para compra de insumos,             
equipamentos, testes e EPIs; a divulgação local de campanhas sobre prevenção ao            
coronavírus, culturalmente apropriadas para cada região; e a contratação de horas voo e UTI              
aérea para transporte rápido de pacientes graves até unidades especializadas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
○ Ministério da Cidadania 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/laboratorios-de-campanha-sao-instalados-em-universidades-federais
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/implantadas-25-unidades-de-atencao-primaria-indigena-uapi-no-amazonas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-apresenta-acoes-de-combate-a-covid-19-em-territorios-indigenas
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Prorrogado edital que prevê modernização de Bancos de Alimentos 
O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva              
(SEISP), decidiu prorrogar até 20 de setembro a data para municípios aderirem ao Edital de               
Seleção Pública de Propostas para Apoio à Modernização de Bancos de Alimentos. A medida              
visa atender a demanda de alguns entes federativos por um prazo mais amplo de submissão               
das ofertas. A diretora de Estruturação de Equipamentos da SEISP, Viviane Dutra, destaca que              
a ação se soma às medidas encabeçadas pelo Governo Federal de resguardar e promover o               
acesso físico a alimentos de qualidade, complementando as necessidades nutricionais dos           
segmentos mais afetados com as medidas sociais e econômicas de contenção à pandemia. “A              
atuação dos Bancos de Alimentos no contexto da Covid-19 tem sido demandada por governos              
e sociedade civil organizada em função de seu caráter ágil na coleta e redistribuição de               
alimentos doados, o que contribui para mitigar os efeitos da fome e da insegurança alimentar               
por alimentação insuficiente e inadequada”, explicou Viviane. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadani 
 

○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 
EMBRAPII 
 
Unicamp, Mendelics e EMBRAPII/MCTI se unem para aprimorar teste de saliva para            
Covid-19 
O Centro de Química Medicinal (CQMED) da Unicamp – credenciado como Unidade da             
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) o laboratório de genômica            
Mendelics e a EMBRAPII, organização social vinculada ao MCTI, assinaram um convênio para o              
aperfeiçoamento do teste de saliva para Covid-19. Nesta parceria, o CQMED irá desenvolver             
localmente dois reagentes-chave do teste que ainda são importados e a Mendelics irá             
testá-los. A ideia é unir a expertise do CQMED no design e produção de enzimas específicas                
com a capacidade de produzir em escala e a logística da Mendelics. Com isso espera-se               
ampliar a disponibilidade destes componentes importantes para a autonomia do país na            
produção de testes de Covid-19. Um dos principais gargalos do combate ao coronavírus é a               
testagem em massa da população. A testagem ampla, rápida e acessível é fundamental para              
rastrear o vírus, identificar rapidamente novos casos e impedir a transmissão da doença.  
Para mais informações: https://embrapii.org.br/ 
 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Militares atuam em medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19 
As medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus, tomadas pelos militares das Forças              
Armadas em apoio aos órgãos de saúde, continuam por todo o Brasil. No Distrito Federal, os                
militares do Exército vinculados ao 11º Grupo de Artilharia Antiaérea (11º GAAAe)            
descontaminaram as áreas de maior circulação de pessoas da Feira Permanente de São             
Sebastião. A ação ocorreu nesta segunda-feira (14), antes do horário de abertura desse             

 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/prorrogado-edital-que-preve-modernizacao-de-bancos-de-alimentos
https://embrapii.org.br/unicamp-mendelics-e-embrapii-se-unem-para-aprimorar-teste-de-saliva-para-covid-19/
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comércio. O trabalho executado por determinação do Comando Conjunto Planalto ocorre em            
apoio aos órgãos de saúde no Distrito Federal. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/  
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
CBTU e PBH realizam ações de conscientização contra a Covid-19 nas estações 
A CBTU Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte               
realizam a partir desta segunda (14/09) e até a próxima quinta (17/09) uma iniciativa com o                
objetivo de conscientizar e orientar os usuários para a prevenção do coronavírus. A ação é               
coordenada pelo Grupo de Mobilização Social e será promovida nas estações Central,            
Lagoinha, Minas Shopping e Carlos Prates, sempre das 9h às 12h, cada dia em uma estação. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 
○ Ministério da Economia 

 
CAIXA 
 
CAIXA credita nesta segunda-feira (14) FGTS Emergencial para nascidos em novembro 
A CAIXA credita nesta segunda-feira (14), os valores do Saque Emergencial do FGTS para              
trabalhadores nascidos em novembro. Nessa etapa, o valor estará disponível para 4,8 milhões             
de trabalhadores, no montante de três bilhões de reais. O benefício tem como objetivo              
auxiliar no enfrentamento ao estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo           
Federal em razão da pandemia do novo Coronavírus e movimentará durante todo o             
calendário cerca de R$ 37,8 bilhões. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 
 

 
○ Ministério da Educação 

 
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. A ideia dos pesquisadores é a produção de um kit de                
testagem em massa, acessível ao público, e com isso ter um panorama real da infecção pela                
COVID-19. O teste pode ser realizado a partir do terceiro dia após o aparecimento dos               
primeiros sinais da doença, o que torna a tecnologia uma ferramenta eficaz na identificação              
de pacientes em fase aguda e um resultado mais preciso para quem recebeu um falso               
negativo no exame PCR. 

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/militares-atuam-em-medidas-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8629
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/23097/caixa-credita-nesta-segunda-feira-14-fgts-emergencial-para-nascidos-em-novembro
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Para mais informações: https://www.gov.br/mec/  

 
Saúde amplia apoio psicológico e passa a atender profissionais da educação e outros             
serviços essenciais 
O Ministério da Saúde ampliará a oferta do projeto TelePSI, que presta serviços de tele               
consulta psicológica e psiquiátrica, para os profissionais que atuam em serviços considerados            
essenciais, entre eles, profissionais da educação e segurança, bombeiros, motoristas,          
cobradores e profissionais da limpeza pública. Inicialmente, o projeto foi direcionado aos            
profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão na linha de frente no                
combate à Covid-19 em todo o país. Até o momento, o programa já realizou 718               
atendimentos e mantém o acompanhamento a 415 participantes que seguem em           
acompanhamento. Os estados que mais registraram atendimento foram São Paulo (17,9%),           
seguido de Minas Gerais (16,8%) e Bahia (8,3%). Do total de profissionais de saúde atendidos               
até o momento, a maioria é da área de enfermagem (48,4%). Os dados revelam, ainda, que                
58% apresentam sintomas de ansiedade grave, 20%, sintomas de irritabilidade grave e 12%,             
sintomas depressivos graves. Além disso, 38,2% são profissionais que trabalham na Atenção            
Primária à Saúde e 25,3%, em hospitais com área dedicada à Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/  

 
EBSERH 
 
Pesquisa desenvolvida no HU-UFSC avalia os impactos da Covid-19 no aparelho respiratório 
O Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de             
Santa Catarina e vinculado à Rede Ebserh (HU-UFSC/Ebserh), vem se destacando           
nacionalmente na área de estudos sobre a Covid-19. Atualmente, mais de 30 pesquisas sobre              
o tema estão sendo desenvolvidas no hospital. A pesquisa “Avaliação do impacto no aparelho              
respiratório a longo prazo no âmbito da Covid-19: um estudo de coorte”, é uma delas. Além                
de permitir compreender melhor a história natural da doença em termos de sequelas, a              
avaliação também permitirá inferir as repercussões sobre o sistema de saúde pós-pandemia.            
Segundo a pesquisadora, os participantes do estudo são pacientes que tiveram a doença em              
sua forma leve, moderada ou grave. “O objetivo, diferentemente de outras pesquisas, não é              
focar em tratamento para a Covid, mas o impacto da doença nestes três grupos de pacientes”,                
explicou. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/  

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
FUNAI 
 
Funai participa de ações de prevenção à covid-19 no Rio Grande do Sul 
A Fundação Nacional do Índio (Funai), por meio da Coordenação Regional de Passo Fundo              
(RS), participou de uma Ação Cívico Social na Terra Indígena Guarita, Noroeste do Rio Grande               
do Sul. Cerca de 7 mil indígenas foram beneficiados com a instalação de barreiras sanitárias,               
desinfecção de escolas e orientação quanto à conduta de prevenção à covid-19 nas aldeias. 

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ufpr-cria-teste-imunologico-rapido-e-preciso
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/saude-amplia-apoio-psicologico-e-passa-a-atender-profissionais-da-educacao-e-outros-servicos-essenciais
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/pesquisa-desenvolvida-no-hu-ufsc-avalia-os-impactos-da-covid-19-no-aparelho-respiratorio
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Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 

 
Parceria entre a Funai e a Secretaria Nacional de Segurança Pública amplia ações             
educacionais a servidores 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) iniciou uma parceria com a Secretaria Nacional de              
Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para que os              
servidores possam participar das ações educacionais da Rede de Ensino à Distância (EaD) da              
Senasp. Por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (Codep), a Funai trabalha             
na busca por parcerias para ofertar cursos online aos servidores, considerando a capilaridade             
da fundação, que conta com diversas unidades descentralizadas em todo o país. Além disso, a               
modalidade EaD é indicada no atual momento de pandemia da covid-19, período em que é               
recomendado evitar aglomerações e manter o isolamento social. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/  
 

○ Ministério do Meio Ambiente 
 
Decreto prorroga mandato de representantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
Ato normativo aumenta prazo, até 22 de março de 2021, de duração dos mandatos dos               
representantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em virtude das medidas            
restritivas e do Estado de Emergência devido à pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariageral/ 

 
○ Ministério de Minas e Energia 

 
22° Boletim de Monitoramento Covid-19 
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou hoje, 14/9, a 22a edição do Boletim de                
Monitoramento Covid-19. O destaque de hoje é que o MME e as entidades vinculadas estão               
há 30 dias sem óbitos. O número está estabilizado desde o dia 15 de agosto. 
Para mais informações: http://www.mme.gov.br/ 
 
ANP 
 
RenovaBio: publicada resolução que define as metas compulsórias anuais de redução de            
emissões 
Foi publicada em 10 de setembo a Resolução Nº 8/2020 do Conselho Nacional de Política               
Energética (CNPE) que define as metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases              
causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis. Devido aos impactos da             
pandemia de Covid-19, a resolução prevê a diminuição das metas de redução de emissões de               
gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis anteriormente           
definidas para 2020. 
Para mais informações: http://www.anp.gov.br/ 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6427-funai-participa-de-acoes-de-prevencao-a-covid-19-no-rio-grande-do-sul
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6423-parceria-entre-a-funai-e-a-secretaria-nacional-de-seguranca-publica-amplia-acoes-educacionais
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2020/setembro/decreto-prorroga-mandato-de-representantes-do-conselho-nacional-do-meio-ambiente
http://www.mme.gov.br/web/guest/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/22-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
http://www.anp.gov.br/noticias/5943-renovabio-publicada-resolucao-que-define-as-metas-compulsorias-anuais-de-reducao-de-emissoes
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Mobilizadores apresentam ações para realização da 4ª Conferência Nacional da Juventude 
A Mobilização para a realização da 4ª Conferência Nacional da Juventude continua apesar da              
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em reunião realizada nesta sexta-feira (14),           
mobilizadores do evento mostraram para a secretária nacional da juventude, Emilly Coelho, o             
trabalho que vêm desempenhando em cada região. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 
Instituto Nacional de Cardiologia salva a vida de sete pacientes com transplantes durante a              
pandemia 
Ao longo deste ano, o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), do Ministério da Saúde,              
manteve o programa de transplantes e realizou até agora 13 cirurgias. Durante a pandemia,              
ocorreram cinco transplantes em adultos e dois em crianças. Para referência, em 2019, um              
total de 18 transplantes foram realizados no instituto. A diretriz do instituto está baseada na               
assistência a pacientes que já não tem mais a possibilidade de tratamento terapêutico. É uma               
questão emergencial. Um dos casos foi o adolescente Matheus Guimarães, de 15 anos que              
passou por um retransplante em 17 de fevereiro, deste ano. Ele nasceu com uma doença               
cardíaca genética e chegou ao instituto com 11 anos de idade. Foi avaliado pelo médico               
Alexandre Cauduro, coordenador de transplantes de coração pediátrico da unidade. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/  
 
ANVISA 
 
Medicamentos: novo código para petições de pós-registro 
A fim de melhor identificar as petições de pós-registro relacionadas à inclusão de fabricante              
de insumo farmacêutico ativo (IFA) de medicamentos, em atendimento ao disposto na            
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 415/2020, foi disponibilizado o código de assunto            
“11799 – Inclusão do Difa sem Cadifa”, no peticionamento eletrônico. A RDC 415/2020,             
publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 27/08/2020, definiu critérios e            
procedimentos extraordinários para o tratamento de petições de registro e mudanças           
pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em decorrência da pandemia do novo            
coronavírus. Dentre as novas disposições, está a implementação imediata para petições de            
pós-registro relacionadas à inclusão de fabricante de IFA de medicamentos das categorias de             
genérico, similar, inovador e novo. Vale lembrar que a disposição está condicionada ao             
período de vigência da norma. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br  
 
Fique por dentro do mapa das vacinas em teste no Brasil 
Depois que os estudos da vacina Oxford-Astrazeneca contra a Covid-19 precisaram ser            
pausados na fase 3, a Anvisa, como órgão regulador federal, tem sido procurada por diversos               
veículos de comunicação que desejam obter mais informações sobre o assunto. A fim de              
contribuir para que a sociedade seja bem informada, diante desse momento de grande             
expectativa, elaboramos esta matéria para esclarecer as principais dúvidas a respeito das            

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/mobilizadores-apresentam-acoes-para-realizacao-da-4a-conferencia-nacional-da-juventude
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47466-instituto-nacional-de-cardiologia-salva-a-vida-de-sete-pacientes-com-transplantes-durante-a-pandemia
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=medicamentos-novo-codigo-para-peticoes-de-pos-registro&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=6026733&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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vacinas em teste no país. Temos, hoje, quatro vacinas em teste no Brasil, incluindo a da                
Oxford-Astrazeneca, proveniente do Reino Unido. Juntas, elas contam com 22 mil voluntários            
brasileiros, distribuídos entre os seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do              
Sul, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Norte.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br  
 
FIOCRUZ 
 
Aberta seleção de experiências no DF que integrem vigilância em saúde e atenção primária              
à saúde 
Teve início no dia 8 de setembro a série de seminários virtuais “Experiências de integração               
entre vigilância em saúde e atenção primária à saúde no enfrentamento da Covid-19”. Os              
eventos serão realizados quinzenalmente e, a cada edição, serão apresentados diferentes           
relatos de boas práticas nos territórios do Distrito Federal (DF). Essa iniciativa é fruto de uma                
articulação entre a Fiocruz Brasília, a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Saúde               
do DF (SES-DF), com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).  
Os interessados em apresentar suas experiências já podem se inscrever por meio do formulário disponível em:                
https://forms.gle/tkKdZoJQt1Y1yRGZ7  
Para mais informações: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/ 
 

Um olhar sobre os invisíveis 
No Distrito Federal, mais de mil pessoas vivem nas ruas, segundo dados da Secretaria de               
Desenvolvimento Social. Seus lares se tornam os diferentes espaços públicos das áreas            
centrais de Brasília, como a Rodoviária do Plano Piloto e as proximidades do Setor Comercial               
Sul, e das regiões administrativas, locais com maior movimentação que podem garantir o             
alimento e sustento. 
Para mais informações: https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/ 
 

Fiocruz publica documento sobre retorno às aulas presenciais 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lança documento que sistematiza um conjunto de            
orientações relacionadas às atividades escolares no contexto da pandemia, a partir de uma             
revisão da literatura e de publicações produzidas pela própria instituição e por outras.             
Intitulado Contribuições para o retorno às atividades escolares presenciais no contexto da            
pandemia de Covid-19, o material foi coordenado pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção            
e Promoção da Saúde da Fiocruz e reúne evidências e informações científicas e sanitárias,              
nacionais e internacionais, sobre o que tem sido debatido, até o momento, sobre a volta às                
aulas presenciais. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  
 
Covid-19: pesquisa indica aumento de óbitos de idosos em casa no Rio de Janeiro 
Três em cada quatro mortos por Covid-19 no estado e no município do Rio de Janeiro são                 
idosos, com idades acima dos 60 anos. O total geral de mortos da terceira idade – envolvendo                 
todas as doenças, além da Covid-19 – aumentou muito desde o início da epidemia do novo                
coronavírus, tanto no estado quanto na capital fluminense. Na comparação com o mesmo             
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período no triênio 2017-2019, nos meses de abril a junho de 2020 morreram 36% mais idosos                
no estado e 57% no município. Cresceu de forma preocupante o número de idosos que               
faleceu fora de hospitais, em sua residência ou em abrigos: 78% no município e 54% no                
estado. A hipertensão, tumores (câncer) e a diabetes foram as principais causas de morte em               
domicílio, em pessoas da terceira idade, no município do Rio. 
Para mais informações:  https://portal.fiocruz.br/  
 
HEMOBRÁS 
 
Hemobrás sedia reunião do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais 
A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) sediou a 139ª Reunião            
do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais. Realizado nessa última             
sexta-feira (11.09), em formato virtual, o evento contou com a participação das 23 empresas              
estatais que compõem o Fórum. As reuniões com as Comissões de Éticas das Estatais              
participantes ocorrem mensalmente de forma presencial, porém com o impacto da pandemia            
de Covid-19, adotou-se a plataforma virtual. 
Para mais informações: https://www.hemobras.gov.br/ 

 
○ Ministério do Turismo 

 
Ministério do Turismo assina memorando de entendimento com OMT 
O secretário executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, e o secretário-geral da             
Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashivili, assinaram nesta segunda-feira          
(14.09) memorando de entendimento para a promover o setor para o pós-pandemia no             
Brasil. O termo, assinado em Madrid, na Espanha, busca desenvolver e promover a indústria              
do turismo como motor de crescimento econômico, desenvolvimento sustentável e redução           
da pobreza, por meio da criação de emprego e valorização do patrimônio cultural e natural. O                
memorando de entendimento permitirá a retomada de iniciativas conjuntas interrompidas          
em razão da pandemia de COVID-19, com especial ênfase no estímulo à inovação e              
empreendedorismo, capacitação de mão de obra e criação de oportunidades de investimento. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/  

 
  

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 4.345.610 casos de coronavírus e 132.006 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.608.993 (83,1%) estão recuperados* e outros 600.420 (13,8%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 
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