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● DESTAQUES 

 

○ Pazuello dá continuidade às ações de enfrentamento à Covid-19 fortalecendo o SUS 

○ Copom mantém a taxa Selic em 2,00% a.a. 

○ Governo Federal promulga crédito extraordinário para ações em combate à Covid-19 

○ Cidadania recebe crédito extra para garantir acesso à água em 6.500 escolas públicas no retorno               
das aulas 

○ Carteira de Trabalho Digital ultrapassa mais de 200 milhões de acessos 

○ Turismo e Cidadania firmam acordo para evitar fraudes em pagamentos da lei Aldir Blanc 

○ Depen e Escritório Nações Unidas discutem medidas de combate à Covid-19 no sistema             
penitenciário brasileiro 

 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Advocacia-Geral da União 

 
AGU garante legalidade da suspensão temporária de adicionais a servidores durante           
teletrabalho 
Advocacia-Geral da União (AGU) obteve duas vitórias relevantes no Tribunal Regional Federal            
da 5ª Região relativas ao pagamento de adicionais aos servidores públicos em razão do              
trabalho remoto implantado com a pandemia da Covid-19. Em ambos os casos, a disputa              
surgiu após associações de servidores entrarem na Justiça questionando instrução normativa           
do Ministério da Economia que suspendeu temporariamente o pagamento dos adicionais           
ocupacionais, noturno e da gratificação por atividades com raio-X, em meio às medidas de              
prevenção do novo coronavírus. No primeiro caso, o Sindicato dos Trabalhadores em Serviço             
Público da Paraíba entrou com recurso após a Justiça Federal rejeitar o pedido da entidade               
para manter o pagamento dos adicionais mesmo durante as atividades remotas.  
Para mais informações: https://www.gov.br/agu/  
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 

INCRA 
 
Pronera inicia nova turma de tecnólogos no Rio Grande do Sul 

 

https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-garante-legalidade-da-suspensao-temporaria-de-adicionais-a-servidores-durante-teletrabalho
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Aulas pela internet, acompanhamento remoto e adaptação ao distanciamento social marcam           
o início de mais uma turma do curso superior de Tecnologia em Agropecuária, promovido              
pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), em parceria entre o Incra              
no Rio Grande do Sul e a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões                
(URI)/ campus Frederico Westphalen (RS). Fundamentadas na pedagogia da alternância – que            
propõe espaços de formação entre universidade (Tempo Escola) e local de origem (Tempo             
Comunidade) –, as ações foram adequadas a procedimentos sanitários para prevenção da            
covid-19. 
Para mais informações: http://www.incra.gov.br/  
 

○ Casa Civil 
 
Autorizada ampliação dos estudos de vacina contra Covid-19 
Nesta terça-feira (15), a Anvisa autorizou 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. Outro ponto               
autorizado pela Anvisa foi o aumento no número de estados onde os testes serão realizados:               
Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que se somam a São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
  
Auxílio Emergencial: nova fase de pagamentos começa a ser paga a integrantes do Bolsa              
Família 
Começa nesta quinta-feira (17) o pagamento das parcelas de R$ 300 ou R$ 600 do Auxílio                
Emergencial para os integrantes do Bolsa Família, conforme o calendário do programa. Foram             
analisados mais de 125 milhões de cadastros e, até o momento, 67,2 milhões de pessoas               
foram consideradas elegíveis a receber o benefício. Pessoas que eram elegíveis ao Auxílio             
Emergencial e que passaram a ter vínculo empregatício após o início do recebimento do              
benefício não terão direito aos R$ 300, bem como aqueles que obtiveram benefício             
previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de           
renda federal no período. A nova MP também destaca que detentos em regime fechado e               
brasileiros que moram no exterior não terão direito ao pagamento. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
 
Governo Federal investe mais de R$ 150 milhões em políticas socioeducativas 
O valor gasto para a implementação de vagas e unidades socioeducativas, a capacitação de              
atores do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e a realização de            
diagnósticos fundamentais à qualificação da política pública de atendimento já ultrapassa R$            
150 milhões. O investimento foi apresentado, nesta terça-feira (15), pela Secretaria Nacional            
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos                
Humanos (SNDCA/MMFDH), durante reunião com representantes dos programas de         
atendimento socioeducativo estaduais. Mais de 36 mil profissionais do Sinase receberam           
orientações de biossegurança, no âmbito do Plano de Contingência para Crianças e            
Adolescentes. Com investimentos que somam mais de R$ 125,6 bilhões, a ação            

 

http://www.incra.gov.br/pt/pronera-inicia-nova-turma-de-tecnologos-no-rio-grande-do-sul.html
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/autorizada-ampliacao-dos-estudos-de-vacina-contra-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/auxilio-emergencial-nova-fase-de-pagamentos-comeca-a-ser-paga-a-integrantes-do-bolsa-familia
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interministerial consiste em uma resposta aos riscos à saúde e aos desdobramentos            
socioeconômicos que atingem as populações mais vulneráveis durante a pandemia do novo            
coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
Novo reforço no combate à Covid-19 chega a aldeias indígenas 
Os Ministérios da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), e do               
Ministério da Defesa iniciaram, nesta semana, uma operação conjunta no Distrito Sanitário            
Especial Indígena (DSEI) no Maranhão (MA) com o objetivo de intensificar a assistência nas              
aldeias com a oferta de atendimento médico especializado, testagem para a Covid-19 e envio              
de medicamentos e insumos. Os envios irão abastecer as unidades de referência para as              
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) que atuam nas aldeias, também           
chamados de Polos Base. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  

 
Governo Federal promulga crédito extraordinário para ações em combate à Covid-19 
Governo Federal, por meio da Lei 14.054/2020, abriu crédito extraordinário de mais de R$              
418 milhões para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e Ministério das              
Relações Exteriores. De acordo com o texto, R$ 352,8 milhões serão destinados ao MCTI e ao                
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para reforço nas ações            
de combate à pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
 

○ Ministério da Cidadania 
 
Participe da campanha de doação de brinquedos e livros! 
Neste Dia das Crianças, você poderá fazer a diferença na vida de pequenos que vivem em                
situação de vulnerabilidade. O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado – Pátria            
Voluntária, liderado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em parceria com o Governo do            
Distrito Federal (GDF), distribuiu caixas em todos os Ministérios para arrecadar livros e             
brinquedos para a campanha “Vem Brincar Comigo”. É importante ressaltar que todos os             
cuidados serão tomados para amenizar os riscos da disseminação do novo coronavírus, e todo              
o material coletado será devidamente armazenado por três dias antes de ser redistribuído,             
seguindo os protocolos de prevenção. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/  
 

TRF-1 produz relatório para magistrados consultarem de forma mais rápida os processos            
judiciais sobre o Auxílio Emergencial 
Relatório gerencial produzido pelo Tribunal Regional Federal da 1° Região vai subsidiar juízes             
com informações dos processos de maneira prática e agilizar os trâmites das ações             
relacionadas ao Auxílio Emergencial. Pelo relatório, é possível encontrar informações e           
trâmites das ações, como nome e CPF do requerente, situação do pedido do benefício junto à                
União e outros dados relevantes, como, por exemplo, se a pessoa já recebeu alguma parcela. 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-investe-mais-de-r-150-milhoes-em-politicas-socioeducativas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/novo-reforco-no-combate-a-covid-19-chega-a-aldeias-indigenas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-promulga-credito-extraordinario-para-acoes-em-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/participe-da-campanha-de-doacao-de-brinquedos-e-livros
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Aumentar a eficácia do julgamento de processos referentes ao recebimento do Auxílio            
Emergencial foi justamente a proposta do acordo firmado, em agosto, por Ministério da             
Cidadania, Dataprev e Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O fluxo de informações funciona da              
seguinte forma: a Dataprev fornece ao Poder Judiciário o acesso ao sistema de consulta              
gerencial e de análise dos pedidos do benefício, garantindo aos magistrados informações            
sobre todo o processo. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania  

 
Cidadania recebe crédito extra para garantir acesso à água em 6.500 escolas públicas no              
retorno das aulas 
Em edição extra do Diário Oficial da União, o Governo Federal liberou, na noite da última                
terça-feira (15.09), um crédito extraordinário para os Ministérios da Educação e da Cidadania.             
Por meio da Medida Provisória nº 1.001, as pastas receberão, ao todo, mais de R$ 264,8                
milhões para ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Do total, R$ 86,3 milhões são               
destinados à Cidadania, com o objetivo de garantir o acesso à água em escolas públicas rurais,                
priorizando as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. "O Governo Federal tem como            
prioridade a universalização da água para todas as escolas públicas do Nordeste, do Norte e               
do Centro-Oeste, garantindo segurança alimentar para mais de 6.500 escolas do Brasil, o que              
também é essencial para o retorno às aulas no pós-pandemia", afirma Sérgio Queiroz,             
secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/  

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Governo busca ampliar acesso de brasileiros à transformação digital, afirma Julio Semeghini 
A pandemia da Covid-19 acelerou a transformação digital e o governo federal está             
comprometido em fazer com que ela chegue ao maior número de brasileiros. A afirmação foi               
feita pelo ministro interino de Ciência Tecnologia e Inovações, Julio Semeghini, nesta            
terça-feira (15), ao participar do debate “Um Mundo Transformado com a Pandemia”,            
durante o Painel Telebrasil 2020. “A pandemia ocorre em um momento em que o Brasil               
estava se preparando para esse novo mundo de transformação digital. Estamos avançando            
muito em infraestrutura de banda larga, mas precisamos também ampliar a conectividade da             
população e o acesso aos serviços digitais”, apontou Semeghini. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mcti/ 
 

○ Controladoria-Geral da União 
 
Covid-19: CGU, PF, MPF e MPPE combatem fraudes em Pernambuco 
A Controladoria-Geral da União (CGU) participa, nesta quarta-feira (16/9), em Pernambuco,           
da Operação Desumano. O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Federal (PF), o               
Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público Estadual (GAECO/MPPE). O objetivo é             
apurar supostas irregularidades em contratação, pelas Prefeituras de Recife (PE) e de            
Jaboatão dos Guararapes (PE), de Organização Social de Saúde (OSS) para o gerenciamento de              
serviços no âmbito das ações de combate à Covid-19. 

 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/trf-1-produz-relatorio-para-magistrados-consultarem-de-forma-mais-rapida-os-processos-judiciais-sobre-o-auxilio-emergencial
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/cidadania-recebe-credito-extra-para-garantir-acesso-a-agua-em-6-500-escolas-publicas-no-retorno-das-aulas
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2020/09/governo-busca-ampliar-acesso-de-brasileiros-a-transformacao-digital-afirma-julio-semeghini
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Para mais informações: https://www.gov.br/cgu/ 

 
CGU busca solução para sobrecarga no Portal da Transparência apresentada após           
publicação de dados do Auxílio Emergencial 
A 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. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cgu/ 
 

○ Ministério da Defesa 
 

Forças Armadas mantêm ações de desinfecção 
Uma área de, aproximadamente, 2.200 m² do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, foi               
desinfectada por militares da Marinha, nesta quarta (16). Os ambientes de trabalho do prédio              
administrativo, a entrada principal, o setor de permissão e o prédio da Guarda Portuária              
foram todos higienizados. Além disso, foram capacitados 17 civis e guardas portuários para             
atuarem na desinfecção das dependências do prédio. Por meio de instruções teóricas e             
práticas, foram difundidas as medidas sanitárias necessárias que devem ser adotadas diante            
do cenário de pandemia para a limpeza diária da instituição. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/  
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

TRENSURB 
 
Trensurb transporta 75 mil passageiros por dia útil durante a semana 
A Trensurb transportou, em média, 74.974 passageiros por dia útil na última semana, de 8 a                
11 de setembro. Foi a maior média semanal desde o decreto de calamidade pública do               
Governo do Estado, de 19 de março, e um incremento de 6,6% em relação à média de                 
embarques por dia útil na semana anterior - 70.307. Trata-se, porém, de uma queda de 52,4%                
em relação à média de passageiros transportados por dia útil na primeira quinzena de março               
– 157.636. Na sexta-feira (11), foram 75.869 passageiros transportados, maior número desde            
19 de março, ocasião em que aconteceram 84.536 embarques no metrô. 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 
Ministro da Economia destacou importância da transformação digital para ajudar o país a             
enfrentar a pandemia 

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/09/cgu-pf-e-mpf-combatem-fraudes-com-recursos-federais-em-pernambuco
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
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-mantem-acoes-de-desinfeccao
http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5678
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Em encontro virtual com empresários e entidades do setor de Telecomunicações, o ministro             
da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o isolamento social fez os brasileiros utilizarem mais              
as ferramentas digitais. O ministro afirmou, ainda, que trabalha com o Congresso Nacional             
para melhorar as condições de investimento do setor de Telecomunicações do Brasil. Ele             
ressaltou também as reformas econômicas que já foram encaminhadas ao Parlamento e            
destacou o Pacto Federativo, a Reforma Administrativa e a primeira fase da Reforma             
Tributária. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
INSS envia informes aos segurados sobre a reabertura gradual das agências para            
atendimento presencial 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem enviado diversas notificações, todos os dias,             
para seus segurados e beneficiários, por meio do aplicativo Meu INSS, envio de SMS e e-mail.                
Trata-se de informes sobre a reabertura gradual das agências, os serviços disponíveis e             
procedimentos necessários para o atendimento presencial. O objetivo é informar ao máximo            
o cidadão sobre as novas medidas que estão sendo implantadas nesse período de pandemia,              
para que a população obtenha um melhor atendimento e somente se dirija a uma agência               
quando for realmente necessário e após realizar agendamento pela Central 135 ou pelo Meu              
INSS. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  
 
BANCO CENTRAL 
 
Copom mantém a taxa Selic em 2,00% a.a. 
Em sua 233ª reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimidade,             
manter a taxa Selic em 2,00% a.a. Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores              
recentes sugerem uma recuperação parcial, similar à que ocorre em outras economias. Os             
setores mais diretamente afetados pelo distanciamento social permanecem deprimidos,         
apesar da recomposição da renda gerada pelos programas de governo. Prospectivamente, a            
incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo             
para o período a partir do final deste ano, concomitantemente ao esperado arrefecimento             
dos efeitos dos auxílios emergenciais. 
Para mais informações: https://www.bcb.gov.br/  

 
BNDES 
 
BNDES apoia hospital de Campinas no combate à covid-19 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibilizou          
financiamento de R$ 12 milhões ao Hospital Santa Tereza, um dos principais da Região              
Metropolitana de Campinas, São Paulo. Os recursos contratados serão utilizados para custear            
até 62 leitos destinados a pacientes com Covid-19, sendo 43 leitos de UTI e 19 de enfermaria.                 
Destes, já estão disponíveis atualmente no hospital 23 leitos de UTI. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/  
 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/ministro-da-economia-destacou-importancia-da-transformacao-digital-para-ajudar-o-pais-a-enfrentar-a-pandemia
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/inss-envia-informes-aos-segurados-sobre-a-reabertura-gradual-das-agencias-para-atendimento-presencial
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17188/nota
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-apoia-hospital-de-campinas-no-combate-a-covid-19/!ut/p/z1/vZTBcpswFEW_JQuWsgQSBnfHJNhujetpG9eBjUcCAWqNpIAM6d9XuF50MrUzbSZlA2iezr3vwRXM4APMJO1FRY1Qkh7se5pN98lsFS_JBiXIvycousMB2QYxWoUe3J0K0IUrQjC7vJ_MEfwKM5jl0mhTw5TJgnd7ITsjzDE_OXBQrRruINHolsuOOkgqI3JBOwflShp-LJSDThsB1UpQUKtOC0MPoOAgp40WknZAKpCrhlHDAbVPvSiAOxuldS4KmPqYU-x6DFA8DQAJZh6gIUegdIkfTjljLqPnVq_MIrs-id2o9zthcZd4KEr8OZp_-riII-95weY9jlG0vE18Eq_cxQyfC66IpNZkcNkkhrte8AFupWob-32__OUMli8pbLxXKryA998WH7wpnpBX4j9ci9P4C9q8eu36dl1ZLDU1ELJU8OEf42Fh4tvjYxbZhI5RezJn1H-MqO24Oij26yiKJMOhba3lJW95Ozm2drk2RnfvHOSgYRgmJ5lJpfoJa-2Kth60as3oshOGX_b6J771aVt-joW62TYh_gG-fw6H-7Kumv06xv75duiTcm38NLq5-QnbMvyr/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom 

 
Auxílio Emergencial: CAIXA credita R$ 2,5 BI para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em              
junho 
A CAIXA realiza nesta quarta-feira (16) o pagamento de R$ 2,5 bilhões do Auxílio Emergencial               
para 3,9 milhões de brasileiros nascidos em junho, conforme o calendário do Ciclo 2. A partir                
desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para             
pagamento de boletos, transferências bancárias e compras na internet e pelas maquininhas            
em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/  
 

DATAPREV 
 
Carteira de Trabalho Digital ultrapassa mais de 200 milhões de acessos 
As soluções tecnológicas da Dataprev demonstram diariamente a mudança na vida dos            
brasileiros. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital já ultrapassou mais de              
200 milhões de acessos de janeiro de 2019 a setembro de 2020. A ferramenta é uma iniciativa                 
da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que contou com              
um aumento expressivos de novos acessos nesse momento excepcional de pandemia. São            
mais de 18,1 milhões de downloads e 23 milhões de trabalhadores beneficiados com o              
documento digital. O aplicativo, pensado pela Dataprev, é prático e gratuito. Está disponível             
nas versões Android e IOS. 
Para mais informações: http://portal2.dataprev.gov.br/  
 

INSS 
 
Unidade de perícias médicas de Brasília é inspecionada 
Na manhã desta quarta-feira (16), o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),              
Leonardo Rolim, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, e o secretário              
de Trabalho, Narlon Gutierres, inspecionaram a Unidade de Atendimento Na Hora da Perícia             
Médica Federal, localizada no Setor Comercial Sul, em Brasília (DF), e constataram que todos              
os requisitos estão adequados para o imediato funcionamento. Todos os itens relacionados            
como necessários, com base em protocolos internacionais e do Ministério da Saúde, visando a              
evitar a proliferação do coronavírus nos ambientes de atendimento, estavam em           
conformidade. 
Para mais informações: https://www.inss.gov.br/ 
 
INSS derruba liminar e retoma reabertura gradual de agências em São Paulo nesta quinta              
(17) 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorreu e reverteu a decisão judicial do TRF3,               
que havia suspendido a reabertura gradual de suas unidades no Estado de São Paulo. Com               

 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/23137/auxilio-emergencial-caixa-credita-parcelas-para-mais-de-39-milhoes-de-beneficiarios-nascidos-em-junho
http://portal2.dataprev.gov.br/carteira-de-trabalho-digital-ultrapassa-mais-de-200-milhoes-de-acessos
https://www.inss.gov.br/unidade-de-pericias-medicas-de-brasilia-e-inspecionada/
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isso, a partir desta quinta-feira (17) o órgão retoma parcialmente o atendimento presencial,             
com a reabertura de 122 agências no estado. As unidades podem ser consultadas no site               
covid.inss.gov.br. 
Para mais informações: https://www.inss.gov.br/  

 
○ Ministério da Educação 

 
Inscrições abertas para o Simpósio Ebserh de Segurança do Paciente 2020 
A Comemoração do Dia Mundial da Segurança do Paciente 2020 será marcada por um evento               
online que acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro de 2020. Trata-se de um simpósio com o                  
tema “Lições aprendidas durante a pandemia de Covid-19 para melhoria da qualidade, da             
segurança do paciente e dos profissionais na Rede Ebserh”. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ | https://www.gov.br/ebserh/  
 
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            
(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”. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/  
 

CAPES 
 
Inteligência artificial é arma para diagnosticar Covid-19 
Um sistema inteligente para a triagem e diagnóstico de infectados com o vírus SARS-COV-2.              
Essa foi uma das propostas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) selecionadas              
para receber investimentos do Programa de Combate a Epidemias da Coordenação de            
desenvolvimento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Coordenado por José Manoel de            
Seixas, professor de Engenharia Elétrica da instituição, o projeto trabalha com o            
processamento automático de imagens produzidas pelas radiografias, tomografias e         
ultrassonografias feitas do tórax dos pacientes. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/  

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
ANAC 
 
Autorizada condição especial de treinamentos e exames para revalidar habilitação de tipo 
Diante o fechamento de fronteiras em decorrência da pandemia de Covid-19 e da dificuldade              
de pilotos brasileiros cumprirem exigências de treinamento em Centro de Treinamento de            
Aviação Civil (CTAC) com sede no exterior, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) decidiu,               

 

https://www.inss.gov.br/inss-derruba-liminar-e-retoma-reabertura-gradual-de-agencias-em-sao-paulo-nesta-quinta-17/
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inscricoes-abertas-para-o-simposio-ebserh-de-seguranca-do-paciente-2020
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/inscricoes-abertas-para-o-simposio-ebserh-de-seguranca-do-paciente-2020
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/capes-prorroga-projetos-internacionais
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10560-inteligencia-artificial-e-arma-para-diagnosticar-covid-19
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nesta terça-feira (15), autorizar por um período de 18 meses condições especiais para a              
realização de exames previstos no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 61             
exigidos para a revalidação de habilitação de tipo. De acordo com a decisão, os treinamentos               
de solo e de voo exigidos pelo parágrafo 61.215(c) do RBAC nº 61 poderão ser realizados                
desde que os últimos treinamentos conduzidos em um CTAC tenham sido concluídos com             
aproveitamento em até 18 meses anteriores à data da revalidação de tipo. 
Para mais informações: https://www.anac.gov.br/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
DEPEN 
 
Depen e Escritório Nações Unidas discutem medidas de combate à Covid-19 no sistema             
penitenciário brasileiro 
A situação do sistema penitenciário brasileiro e as ações em curso no contexto da pandemia               
de Covid-19 foram tema de reunião entre o Representante Regional para América do Sul do               
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Jan             
Jarab, e a Diretora-Geral do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Tânia Fogaça, na            
última sexta-feira (11). 
Para mais informações: https://www.gov.br/depen/  
 
FUNAI 
 
Covid-19: ações da Funai de enfrentamento à pandemia seguem em todo o país 
As ações da Fundação Nacional do Índio (Funai) de combate ao novo coronavírus seguem em               
todo o país. Entre as medidas, está a entrega de cestas básicas a indígenas em situação de                 
vulnerabilidade social. Mais de 420 mil cestas já foram distribuídas desde o início da              
pandemia. A iniciativa colabora para a segurança alimentar das famílias e para que elas              
permaneçam nas aldeias, evitando, assim, o contágio pela covid-19. Outra medida é a entrega              
de ferramentas, mudas e sementes para apoiar atividades tradicionais dos indígenas, o que             
também contribui para a autonomia e geração de renda das famílias. 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. Cerca de R$ 28 milhões foram investidos pela fundação no combate à doença. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/  
 

○ Ministério de Minas e Energia 
 

EPE 
 
Resenha Mensal: O consumo de energia elétrica no Brasil totalizou 37.715 GWh em julho 
O consumo de energia elétrica no Brasil totalizou 37.715 GWh em julho, representando recuo              
de 1,5% sobre igual mês de 2019, a menor queda em relação aos últimos três meses. A                 
redução no consumo foi puxada pelas classes industrial e principalmente a comercial que             

 

https://www.anac.gov.br/noticias/2020/autorizada-condicao-especial-de-treinamentos-e-exames-para-revalidar-habilitacao-de-tipo
https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/noticias/depen-e-escritorio-nacoes-unidas-discutem-medidas-de-combate-a-covid-19-no-sistema-penitenciario-brasileiro
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6434-covid-19-acoes-da-funai-de-enfrentamento-a-pandemia-seguem-em-todo-o-pais
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continuaram impactadas pelos efeitos do distanciamento social imposto pela Covid-19. O           
consumo acumulado em 12 meses alcançou 470.645 GWh, registrando uma variação negativa            
de 1,8%. 
Para mais informações:https://www.epe.gov.br 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 
Setembro Amarelo: Simpósio expõe desafios da juventude para prevenção ao suicídio no            
pós-pandemia 
Os desafios para a saúde mental de jovens no contexto da pós-pandemia foi o tema abordado                
pela secretária nacional da juventude, Emilly Coelho, no II Simpósio Nacional de Prevenção ao              
Suicídio e Automutilação. O evento, promovido pela Câmara dos Deputados, foi realizado            
nesta quarta-feira (16). A titular da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) destacou que             
pesquisa recente, realizada em parceria com o Conselho Nacional da Juventude (Conjuve),            
mostrou que sete em cada dez jovens disseram que seu estado emocional piorou por causa               
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Trinta e três mil jovens de todo o país foram                
entrevistados. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ / Veja também: https://www.gov.br/mdh/  

 

○ Ministério da Saúde 
 
Pazuello dá continuidade às ações de enfrentamento à Covid-19 fortalecendo o SUS 
Nesta quarta-feira (16), o general Eduardo Pazuello assumiu oficialmente o comando do            
Ministério da Saúde. A cerimônia de posse foi no salão nobre do Palácio do Planalto. Desde 16                 
de maio, quando assumiu o cargo de forma interina, Pazuello vem desenvolvendo diversas             
ações de enfrentamento à Covid-19 e trabalhando para o fortalecimento do Sistema Único de              
Saúde (SUS) e das políticas públicas em saúde – estratégias que vão continuar sendo              
desenvolvidas pela pasta. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
SESAI 

 
DSEI Minas Gerais e Espírito Santo instala tendas para combate à Covid-19 
Cinquenta tendas de lona estão sendo utilizadas no combate à Covid-19 no Distrito Sanitário              
Especial Indígena (DSEI) Minas Gerais e Espírito Santo. Elas foram doadas com mil colchões e               
mil cobertores novos pela empresa VALE S/A para a população indígena. As estruturas estão              
sendo utilizadas para apoio das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) nas            
barreiras sanitárias das aldeias próximas dos centros urbanos e para monitoramento da            
pandemia. As tendas foram instaladas provisoriamente nas aldeias onde não há estrutura            
física para montar áreas de isolamento para pacientes nos Polos Base de Minas Gerais. Elas               
possuem camas, colchões e cobertores novos, piso de cimento feito com o apoio das              
prefeituras municipais e uma equipe de saúde do DSEI que estará disponível para fazer o               
monitoramento diário dos pacientes. Até o momento, não houve necessidade de isolamento            
nas tendas, os pacientes estão cumprindo isolamento em casa, sendo monitorados           

 

https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/resenha-mensal-o-consumo-de-energia-eletrica-no-brasil-totalizou-37-715-gwh-em-julho
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/setembro-amarelo-simposio-expoe-desafios-da-juventude-para-prevencao-ao-suicidio-no-pos-pandemia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/setembro-amarelo-simposio-expoe-desafios-da-juventude-para-prevencao-ao-suicidio-no-pos-pandemia
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47476-pazuello-da-continuidade-as-acoes-de-enfrentamento-a-covid-19-fortalecendo-o-sus
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diariamente pelas EMSI. 
Para mais informações: https://saudeindigena.saude.gov.br/corona 

 

○ Secretaria-Geral 
 

Abertura de crédito de quase R$ 265 milhões levará água para escolas públicas do Norte,               
Nordeste e Centro-Oeste 
O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou Medida Provisória que abre crédito            
extraordinário no valor aproximado de R$ 265 milhões em favor dos Ministérios da Educação              
e da Cidadania. A medida visa ao enfrentamento da situação de emergência decorrente da              
Covid-19 e possibilitará as seguintes ações no Ministério da Educação: Atendimento de gastos             
adicionais com a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Exame Nacional              
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e do Exame Nacional de              
Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira           
(Revalida). 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariageral/  

 
○ Ministério do Turismo 

 
Turismo e Cidadania firmam acordo para evitar fraudes em pagamentos da lei Aldir Blanc 
O Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, e o Ministério da               
Cidadania firmaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para evitar fraudes no            
pagamento dos recursos da lei Aldir Blanc aos trabalhadores do setor cultural. A parceria,              
além de verificar a aptidão dos artistas, evitará que um beneficiário, que já recebeu o auxílio                
emergencial, embolse também o recurso da renda aos trabalhadores do setor cultural, o que              
é proibido. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
MTur cria Fórum de Mobilidade e Conectividade Turística 
O secretário executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, participou, nesta           
terça-feira (15.09), da abertura da 112ª reunião do Conselho Executivo da Organização            
Mundial do Turismo (OMT), realizada em Tbilisi, na Geórgia. O evento vai até a próxima               
quinta-feira (17.09) e debaterá assuntos, como tendências e perspectivas atuais do turismo            
internacional, implementação do Programa Geral de Trabalho, competitividade,        
sustentabilidade, código internacional de proteção de turistas, entre outros. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/l  

 
Ministério do Turismo divulga estudo sobre parques nacionais e ecoturismo 
Com o objetivo de estimular o turismo de proximidade e seguindo a tendência de buscar               
viagens por atividades em contato com a natureza, o Ministério do Turismo divulgou a sexta               
edição do Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo (BIMT), produzido pela Rede de              
Inteligência de Mercado no Turismo (RIMT). O estudo apresenta os principais parques            
nacionais de Unidades de Conservação no Brasil (UCs), seus atrativos, as atividades turísticas             

 

https://saudeindigena.saude.gov.br/corona
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2020/setembro/abertura-de-credito-de-quase-r-265-milhoes-levara-agua-para-escolas-publicas-do-norte-nordeste-e-centro-oeste
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disponíveis e as melhores épocas para visitação. Além disso o relatório trata do segmento de               
ecoturismo, com dados atualizados sobre o tema. Acesse o estudo aqui. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
Abertas inscrições de concurso de boas práticas em acessibilidade audiovisual 
Estão abertas até o dia 15 de outubro, as inscrições para o 3º Concurso de Boas práticas da                  
Sociedade Civil do Mercosul em Acessibilidade Audiovisual. A iniciativa tem o objetivo de             
conhecer, premiar e divulgar experiências bem-sucedidas no contexto local, que possam se            
transformar em referências de ideias e experiências aplicáveis aos demais países do Mercosul. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
CULTURA 
 
Quase 600 salas de cinema foram beneficiadas com recursos 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/ 
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Economia 
 
IBGE 
 
4 em cada 10 empresas ainda percebem impacto negativo da Covid na 1ª quinzena de               
agosto 
De 3,2 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, 38,6% ainda              
perceberam impactos negativos decorrentes da pandemia em suas atividades. Por outro lado,            
para 33,9%, o impacto foi pequeno ou inexistente; e, para 27,5%, o efeito foi positivo. A                
percepção de impacto negativo mantém-se e é maior entre as empresas de pequeno porte,              
de até 49 funcionários (38,8%), e melhora na percepção das empresas intermediárias (de 50 a               
499 funcionários) e de maior porte (acima de 500 empregados), que sinalizaram maior             
incidência de efeitos pequenos ou inexistentes na quinzena – respectivamente 44,7% e 46,6%.             
Os dados são da Pesquisa Pulso Empresa: impacto da Covid19 nas empresas, divulgados hoje              
(15) pelo IBGE.  
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 
  

● AGENDA 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13778-minist%C3%A9rio-do-turismo-divulga-estudo-sobre-parques-nacionais-e-ecoturismo.html
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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
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28892-4-em-cada-10-empresas-ainda-percebem-impacto-negativo-da-covid-na-1-quinzena-de-agosto
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EMBRAPA 
 
Perspectivas para a pecuária orgânica pós-pandemia são abordadas em palestra online 
Atividade ainda incipiente no País, a pecuária orgânica é viável e representa uma             
oportunidade de mercado no período pós-pandemia do novo coronavírus. É o que mostram             
os resultados de estudos apresentados pelo pesquisador João Paulo Soares, da Embrapa            
Cerrados, em palestra apresentada no dia 20 de julho no I Encontro Online do Grupo de                
Estudo em Produção Animal Sustentável (GOPAS) “Zootecnia e Sustentabilidade: novos          
caminhos para a produção animal”, promovido pela Universidade Estadual do Piauí. 
Para mais informações: https://www.embrapa.br/ 
 

○ Ministério da Cidadania 
 
Nova fase do Auxílio Emergencial começa a ser paga a integrantes do Bolsa Família nesta               
quinta 
O Ministério da Cidadania promoveu uma reunião nesta terça-feira (15) com os            
representantes estaduais do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para            
apresentar um balanço do Auxílio Emergencial e detalhar a operação de pagamento das             
próximas parcelas. O benefício de R$ 300 ou R$ 600 começa a ser pago nesta quinta-feira (17)                 
para os integrantes do Bolsa Família, conforme o calendário do programa. O secretário de              
Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania, Marcos Paulo da Silva,             
destacou que foram consideradas elegíveis a receber o Auxílio Emergencial, até o momento,             
67,2 milhões de pessoas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 4.419.083 casos de coronavírus e 134.106 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.720.312 (84,2%) estão recuperados* e outros 564.665 (12,8%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/55792123/perspectivas-para-a-pecuaria-organica-pos-pandemia-sao-abordadas-em-palestra-online?p_auth=hY5BVlwx
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/nova-fase-do-auxilio-emergencial-comeca-a-ser-paga-a-integrantes-do-bolsa-familia-nesta-quinta
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   Fonte: Ministério da Saúde 
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