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● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Advocacia-Geral da União 

 
Presença em capacitações da AGU aumenta em 124% durante a pandemia 
A Escola da Advocacia-Geral da União (EAGU) ampliou em 124% a participação do público em               
eventos de capacitação realizados no primeiro semestre deste ano em comparação com o             
mesmo período do ano passado. O resultado foi alcançado depois que a escola passou a               
oferecer cursos e palestras de forma remota, devido à pandemia do novo coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agu/ 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos 
 
SIF registra aumento na emissão de certificados sanitários para produtos de origem animal 
No mês de agosto, foram realizados 94 turnos adicionais de abate requisitados de forma              
emergencial pelos abatedouros frigoríficos de aves, bovinos e suínos registrados junto ao            
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Os dados constam do 6º Relatório de Atividades do Serviço               
de Inspeção Federal. Com isso, desde o início da pandemia por Covid-19, o SIF continuou               
trabalhando para garantir o abastecimento interno de produtos de origem animal para            
consumo humano e de produtos destinados à alimentação animal. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 

 
○ Casa Civil 

 

 

https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/presenca-em-capacitacoes-da-agu-aumenta-em-124-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/sif-registra-aumento-na-emissao-de-certificados-sanitarios-para-produtos-de-origem-animal
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Hospital Universitário faz pesquisa sobre impactos da Covid-19 no aparelho respiratório 
Mais de 30 estudos sobre a Covid-19 estão sendo desenvolvidos no Hospital Universitário             
Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina e             
vinculado à Rede Ebserh (HU-UFSC/Ebserh). A pesquisa “Avaliação do impacto no aparelho            
respiratório a longo prazo no âmbito da Covid-19: um estudo de corte”, é uma delas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Auxílio Emergencial: mais de cinco milhões de MEIs receberam o benefício 
O Auxílio Emergencial do Governo Federal chegou a cinco milhões de Microempreendedores            
Individuais (MEI) do País, ou seja, metade dos trabalhadores dessa categoria, composta por             
10,7 milhões de pessoas (de acordo com informações do Sebrae). Eles integram o grupo de               
37,5 milhões de cidadãos que se cadastrou via aplicativo ou site da Caixa. Nos últimos cinco                
meses houve um crescimento expressivo do número de empreendedores que buscaram           
formalizar os negócios. Entre 31 de março e 15 de agosto, foram feitos 784,3 mil registros no                 
Simples Nacional. Esse número é 0,8% superior ao registrado no mesmo período do ano              
passado. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
Brasil participa de quatro testes de vacinas contra a Covid-19 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como órgão regulador federal, é responsável            
por autorizar os ensaios clínicos de vacinas contra o novo coronavírus que vem sendo              
estudadas. Atualmente, o Brasil participa de quatro testes, 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. Algumas das vacinas preveem              
transferência de tecnologia. Essa questão é importante para que a produção da vacina seja              
completamente internalizada e se torne nacional. Ou seja, a transferência de tecnologia está             
diretamente relacionada à autossuficiência do país na produção da vacina.  
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Ministério da Cidadania firma acordo com a Secretaria Especial de Cultura para evitar             
fraudes em pagamentos 
O Ministério da Cidadania e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo              
firmaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o objetivo de evitar fraudes nos              
pagamentos do Auxílio Emergencial e da Renda Emergencial destinada a trabalhadores do            
setor cultural. A intenção é trocar informações e operacionalizar ações de prevenção e             
repressão ao recebimento indevido dos benefícios.Por meio da parceria, serão aprimorados           
os critérios de verificação de elegibilidade aos auxílios e mitigadas as ocorrências de fraudes,              
com o objetivo de contribuir para uma maior transparência na aplicação dos recursos             
públicos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania 
 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/hospital-universitario-faz-pesquisa-sobre-impactos-da-covid-19-no-aparelho-respiratorio
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/auxilio-emergencial-mais-de-cinco-milhoes-de-meis-receberam-o-beneficio
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/brasil-participa-de-quatro-testes-de-vacinas-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/ministerio-da-cidadania-firma-acordo-com-a-secretaria-especial-de-cultura-para-evitar-fraudes-em-pagamentos
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Metade dos MEIs do país recebeu o Auxílio Emergencial do Governo Federal 
Metade dos Microempreendedores Individuais (MEI) do país recebeu o Auxílio Emergencial           
do Governo Federal. São mais de cinco milhões de trabalhadores dessa categoria, composta             
por 10,7 milhões de pessoas (de acordo com informações do Sebrae), que receberam o              
benefício. Eles integram o grupo de 37,5 milhões de cidadãos que se cadastrou via aplicativo               
ou site da Caixa. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Promulgado crédito extraordinário para ações do MCTI em combate à Covid-19 
Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a Medida Provisória 962/2020, que abriu crédito               
extraordinário de mais de R$ 418 milhões para o MCTI e Ministério das Relações Exteriores,               
foi promulgada na última sexta-feira (11) na forma da Lei 14.054/2020. De acordo com o               
texto, R$ 352,8 milhões serão destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações             
(MCTI) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para ações             
em combate à pandemia da Covid-19. Dentro das ações desenvolvidas pelo ministério contra             
a pandemia estão a ampliação da capacidade de produção de testes rápidos e             
desenvolvimento de novos tipos de exames para detecção do SARS-CoV-2; desenvolvimento           
de respiradores mecânicos de baixo custo; estruturação de laboratórios; e a realização de             
testes clínicos de fármacos contra a Covid-19. 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - ASCOM 

 
○ Controladoria-Geral da União 

 
CGU busca solução para sobrecarga no Portal da Transparência apresentada após           
publicação de dados do Auxílio Emergencial 
Controladoria-Geral da União (CGU) informa que, nas últimas semanas, o volume de acessos             
simultâneos ao Portal da Transparência (www.transparencia.gov.br) apresentou um aumento         
de 400% em relação ao histórico tradicional de acesso à ferramenta. O incremento se deu em                
função da divulgação, no Portal, das informações do Auxílio Emergencial com os respectivos             
pagamentos das parcelas, consulta por meio da qual é possível detalhar a lista completa dos               
beneficiários – composta por mais de 65 milhões de pessoas – com filtros por estado,               
município e mês. O aumento de acessos ao Portal sobrecarregou a estrutura utilizada para              
apresentar os demais dados da ferramenta, como aqueles relativos a contratos, licitações,            
servidores, receitas e despesas do Governo Federal, bem como os relacionados ao próprio             
benefício.  
Para mais informações: https://www.gov.br/cgu/ 
Leia também: https://www.gov.br/cgu/  

  
Divulgado relatório FalaBR relativo ao combate à Covid-19 
Os maiores sistemas governamentais de ouvidoria (e-Ouv) e de acesso à informação (e-Sic) do              
Brasil se integraram para formar o Fala.BR. Desenvolvido pela Controladoria-Geral da União            

 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/metade-dos-meis-do-pais-recebeu-o-auxilio-emergencial-do-governo-federal
https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus/arquivos/relatorio-coronavirus.pdf
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/cgu-busca-solucao-para-sobrecarga-no-portal-da-transparencia-apresentada-apos-publicacao-de-dados-do-auxilio-emergencial
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(CGU), a plataforma permite aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e            
manifestações de ouvidoria, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e o Código               
de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus/governo-federal 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Militares profissionais de saúde integram Missão Maranhão de combate à Covid-19 
Militares das Forças Armadas que atuam como profissionais de saúde embarcaram para o             
Maranhão, na segunda-feira (14). Eles integram missão humanitária de atendimento a           
comunidades indígenas. Trata-se de ação interministerial dos Ministérios da Defesa, da Saúde            
e da Justiça para mitigação da Covid-19. 
Em Brasília, profissionais do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte incorporaram à equipe, que               
contava com militares da Capital Federal. O grupo somou 14 militares de saúde da Marinha e                
do Exército, além de dois profissionais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e de               
um coordenador administrativo. 
Da Ala 1 da Base Aérea de Brasília, partiram para Belém, capital do Pará, onde seis                
profissionais de saúde da Aeronáutica e dois da Marinha integraram a equipe. Na próxima              
parada, em São Luís no Maranhão, mais dois profissionais da Aeronáutica completaram o             
grupo. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa 

 
Civis são capacitados por militares para desinfecção 
Para potencializar as ações de prevenção do contágio pelo novo coronavírus, o Comando             
Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba habilitou 16 civis do Instituto Nacional do Seguro               
Social (INSS) para atuar em ações de descontaminação de ambientes, material e pessoal. Eles              
receberam instruções teóricas e práticas de descontaminação. A capacitação ocorreu durante           
o Estágio de Capacitação em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), no             
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa), e foi ministrada por militares da Equipe              
de Resposta NBQR do Comando do 3º Distrito Naval. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa 

 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
Estação Eldorado passa por desinfecção 
A CBTU Belo Horizonte recebeu profissionais da Unidade de Vigilância de Zoonoses da             
Prefeitura de Contagem para ação de desinfecção realizada nesta terça (15), na Estação             
Eldorado. A sanitização visa auxiliar no enfrentamento ao coronavírus, ao passo que mitiga os              
riscos de transmissão no sistema, beneficiando diretamente cerca de 180 mil usuários que             
circulam mensalmente pela unidade. 
Para mais informações:  
 

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus/governo-federal
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/militares-profissionais-de-saude-integram-missao-maranhao-de-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/civis-sao-capacitados-por-militares-para-desinfeccao
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TRENSURB 
 
Espaço multicultural livros sobre trilhos recebe doação de 175 livros 
Ainda que o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos (EMLsT) permaneça fechado em função             
da pandemia, a Trensurb recebeu uma nova doação para o acervo da sua biblioteca – que                
conta com unidades nas estações Mercado e Novo Hamburgo. A doação foi realizada por              
empregados da DHL Supply Chain, sendo fruto de uma campanha organizada pelo Comitê de              
Responsabilidade Social da empresa, liderado pelo analista de logística Otávio Souza. Ele            
conta que, após conhecer o trabalho de incentivo à leitura do EMLsT, propôs a ação em uma                 
das reuniões do comitê. 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 

Ministério da Economia divulga lista dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19             
no Brasil 
A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Produtividade do Ministério da Economia            
(Sepec/ME) divulgou, no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (15/9), a lista dos              
setores econômicos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus após ser decretado            
estado de calamidade pública no Brasil, decorrente da Covid-19. A lista destina-se apenas a              
orientar as instituições financeiras acerca dos setores mais atingidos. 
A lista foi elaborada com base na variação do faturamento do setor, segundo dados da               
Receita Federal. Também foi considerada a relevância do setor na economia, tanto por valor              
agregado (VA), quanto por pessoal ocupado (PO).  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia 
 
INSS inicia inspeção em agências para viabilizar retorno do serviço de perícia médica 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou, nesta terça-feira (15/9), as inspeções             
nas salas de atendimento de perícia médica, a fim de atender os pedidos de adequações               
feitos pela Perícia Médica Federal. Desta forma, o INSS espera viabilizar de forma célere o               
retorno ao trabalho da categoria, de modo que a população possa ser atendida. 
Ao todo, mais de 100 agências serão inspecionadas no país entre hoje e amanhã. Durante a                
inspeção, os relatórios de adequação e cumprimento de itens serão devidamente preenchidos            
pelas equipes, o que garantirá a segurança e seriedade do trabalho feito pelo INSS e               
possibilitar o retorno da prestação desse serviço, essencial para o cidadão. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia 

 
○ Ministério da Educação 

 

CAPES 
 

CAPES prorroga projetos internacionais 
Para dar continuidade aos projetos de pesquisa e programas internacionais afetados pela            
pandemia de COVID-19, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior            

 

http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5677
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/ministerio-da-economia-divulga-lista-dos-setores-mais-afetados-pela-pandemia-da-covid-19-no-brasil
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/inss-inicia-inspecao-em-agencias-para-viabilizar-retorno-do-servico-de-pericia-medica
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(CAPES) prorrogou por mais um ano seus prazos de vigência. A decisão foi publicada no Diário                
Oficial da União desta terça-feira, 15, pela Portaria nº 127/2020. 
Benedito Aguiar, presidente da CAPES, explicou que a extensão foi necessária devido ao             
“distanciamento imposto pela pandemia ter impactado as políticas de fronteiras de todos os             
países e os calendários acadêmicos das instituições de ensino brasileiras e estrangeiras”. 
O benefício permite que os projetos que se encerrariam ainda este ano possam ser              
executados até 31 de dezembro de 2021, exceto os do Programa Institucional de             
Internacionalização (PrInt). 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br 

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

○ Ministério da Infraestrutura 

 
ANTAQ 
 
ANTAQ concede novo prazo para padronização das estruturas tarifárias das Administrações           
Portuárias 
Em razão da continuidade da pandemia de Covid-19, a Agência Nacional de Transportes             
Aquaviários – ANTAQ concedeu um novo prazo para a iniciativa de padronização das             
estruturas tarifárias das Administrações Portuárias pela autarquia, incluindo a proposição          
pelas Administrações Portuárias sobre a migração para a nova estrutura tarifária. O novo             
prazo é relacionado ao art. 33 do Anexo da Resolução Normativa nº 32-ANTAQ, de 2019, que                
disciplina a matéria 
Para mais informações: http://portal.antaq.gov.br 
 

○ 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/  

 

○ Ministério da Saúde 
 

 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10558-capes-prorroga-projetos-internacionais
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/pesquisa-desenvolvida-no-hu-ufsc-avalia-os-impactos-da-covid-19-no-aparelho-respiratorio
http://portal.antaq.gov.br/index.php/2020/09/14/antaq-concede-novo-prazo-para-padronizacao-das-estruturas-tarifarias-das-administracoes-portuarias/
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
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Chega ao DSEI Maranhão reforço no combate à Covid-19 
O Ministério da Saúde iniciou, nesta semana, uma operação conjunta com o Ministério da              
Defesa no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Maranhão. Objetivo é intensificar a            
assistência nas aldeias com a oferta de atendimento médico especializado, testagem para a             
Covid-19 e envio de medicamentos e insumos para abastecer os Polo Base – unidades de               
referência para as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) que atuam nas aldeias. 
Ao todo, serão 21 dias de ação, dividido em três fases, que vão envolver as equipes dos                 
Ministério da Saúde e das Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica – além dos               
profissionais do DSEI Maranhão, que mapearam todos os Polos Base e identificaram            
previamente quais as necessidades de cada aldeia, estabelecendo um cronograma e           
prioridades de ações. As equipes estão levando cerca de 60 mil medicamentos e 32 mil               
equipamentos e testes para a COVID-19. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br 

 
ANVISA 

 
Autorizada ampliação dos estudos de vacina contra Covid-19 
A Anvisa autorizou nesta terça-feira (15/9) a ampliação dos estudos da vacina            
Oxford-Astrazeneca contra a Covid-19. Com isso, o número de voluntários dobrará, passando            
de cinco para 10 mil participantes no Brasil. Também foi autorizada a ampliação da faixa               
etária dos participantes, com a inclusão de maiores de 69 anos de idade. Além disso, os testes                 
serão realizados em outros dois estados: Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que se                 
somam a São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.  
Para mais informações:http://portal.anvisa.gov.br 
 
FIOCRUZ 
 
Fiocruz abre inscrições para novo curso sobre educação remota 
Caminhos e conexões no ensino remoto é o tema de um novo curso da Fiocruz voltado a                 
docentes e profissionais da área de educação. A formação é autoinstrucional, online e             
gratuita! Ela é uma iniciativa da Vice-presidência de Ensino, Informação e Comunicação e está              
alinhada às ações de apoio aos professores para a continuidade do ensino frente à              
necessidade de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. O objetivo do curso é              
compartilhar um conjunto de orientações básicas, ferramentas tecnológicas e atividades que           
subsidiem professores e outros profissionais da área na realização de disciplinas ou ações             
educacionais na modalidade de educação remota emergencial. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  

 
SESAI 

 
SESAI e Ministério da Defesa iniciam operação de saúde indígena no Maranhão 
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, iniciou, nesta             
segunda-feira (14) uma operação conjunta o Ministério da Defesa, no Distrito Sanitário            
Especial Indígena (DSEI) Maranhão, para intensificar o atendimento nas aldeias com a oferta             

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47474-chega-ao-dsei-maranhao-reforco-no-combate-a-covid-19
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/autorizada-ampliacao-dos-estudos-de-vacina-contra-covid-19/219201?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-abre-inscricoes-para-novo-curso-sobre-educacao-remota
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de atendimento médico especializado, testagem para a COVID-19 e envio de medicamentos e             
insumos para abastecer os Polos Base. 
O DSEI Maranhão concentra a sétima maior população indígena do país, conforme dados do              
Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena - SIASI, com mais de 37 mil indígenas,                
distribuídos em 629 aldeias, localizadas em 22 municípios. O Distrito tem 754 profissionais             
que compõe as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) compostas por médicos,            
enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, entre outros. Destes, 320          
são Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento, que também auxiliam na articulação entre              
as equipes e as aldeias e em muitos casos, também são intérpretes. 
Para mais informações: https://saudeindigena.saude.gov.br/corona 

 
○ Ministério do Turismo 

 
Quase 600 salas de cinema do país foram beneficiadas com recursos de apoio ao pequeno               
exibidor 
Com recursos na ordem de R$ 8,5 milhões, o Programa Especial de Apoio ao Pequeno Exibidor                
beneficiou 577 salas de cinema de todo o país. A iniciativa, realizada pela Agência Nacional do                
Cinema (Ancine), autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, teve o objetivo de preservar             
empregos, atender às pequenas empresas locais e manter o parque exibidor brasileiro,            
atingido pela pandemia do novo coronavírus. Com isso, ao menos 8 mil empregos diretos              
foram preservados e as salas de cinema poderão continuar com suas atividades. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
Turismo registra alta de quase 5% em julho na comparação com junho 
Segundo a última Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e             
Estatística (IBGE), o índice de atividades do setor registrou em julho a terceira taxa seguida de                
crescimento. A taxa avançou 4,8% frente a junho, quando já havia crescido 19,8% na              
comparação com maio. Regionalmente, 9 das 12 unidades da Federação (UFs) avaliadas            
acompanharam o movimento de expansão, com destaque para Pernambuco (18,9%), Distrito           
Federal (15,4%), Rio de Janeiro (11,5%), Minas Gerais (5,5%) e São Paulo (5,4%). Os avanços               
ocorrem após perdas expressivas verificadas entre os meses de março e abril, período de              
grande isolamento social devido à pandemia, quando o índice apresentou um recuo de             
-68,1%. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/  
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Economia 
 
IBGE 
 
Pesquisa Pulso Empresa: 38,6% das empresas sentiram impacto negativo da pandemia na            
primeira quinzena de agosto 

 

https://saudeindigena.saude.gov.br/corona
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13777-quase-600-salas-de-cinema-do-pa%C3%ADs-foram-beneficiadas-com-recursos-de-apoio-ao-pequeno-exibidor.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13775-turismo-registra-alta-de-quase-5-em-julho-na-compara%C3%A7%C3%A3o-com-junho.html


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

Dos 3,2 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, 38,6%             
informaram que a pandemia afetou negativamente suas atividades. Já para 33,9% o efeito foi              
pequeno ou inexistente e para 27,5% o efeito foi positivo. Empresas de maior porte e               
intermediárias foram as que mais sinalizaram melhora de percepção. Os resultados da quinta             
rodada da Pesquisa Pulso Empresa refletem as percepções das empresas em funcionamento            
ao final da primeira quinzena de agosto, frente à segunda quinzena de julho. A pesquisa               
acompanha os principais efeitos da pandemia de Covid-19 sobre as empresas não financeiras             
e faz parte das Estatísticas Experimentais do IBGE. As tabelas e a apresentação da pesquisa               
estão à direita. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  
  

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 4.382.263 casos de coronavírus e 133.119 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.671.128 (83,8%) estão recuperados* e outros 578.016 (13,2%) 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. 
Clique aqui para acessar os Comunicados anteriores 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28891-pesquisa-pulso-empresa-38-6-das-empresas-sentiram-impacto-negativo-da-pandemia-na-primeira-quinzena-de-agosto
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/notas-comunicados/boletins

