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● DESTAQUES 

 

○ Impacto Fiscal de medidas de combate ao novo coronavírus alcança R$ 605 bilhões 

○ Governo federal repassa R$ 194,2 milhões para estados e municípios pela Lei Aldir Blanc 

○ Nova versão aperfeiçoa ações do plano de enfrentamento à Covid-19 para povos indígenas 

○ Benfeitorias contribuem para melhorar qualidade de vida de comunidades da Região Norte 

○ Ipea divulga propostas para impulsionar o desenvolvimento brasileiro a pandemia de           
Covid-19 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
 

○ Ministério da Defesa 
 

Capacitação em desinfecção amplia prevenção contra o novo coronavírus 
O Comando Conjunto Leste, por meio da Marinha, capacitou 46 colaboradores da            
Procuradoria Regional da União da 2ª Região (PRU), na capital do Rio de Janeiro, para atuarem                
na desinfecção de suas dependências. Militares do Centro de Instrução Almirante Sylvio de             
Camargo (CIASC), especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica          
(DNBQR), orientaram os profissionais, na teoria e na prática, a adotarem medidas sanitárias             
adequadas ao cenário da pandemia, para a limpeza diária da instituição. A atividade ocorreu              
em 3 de setembro. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 

 
Militares entregam 630 kg de leite a hospital na Bahia 
Em continuidade à mitigação dos efeitos da Covid-19, o Comando Conjunto Bahia, formado             
pela Marinha, Exército e Aeronáutica, entregou, na quinta-feira (03), entre outras doações,            
630 quilos de leite em pó ao Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, capital baiana. Além do                
alimento, foram entregues 300 máscaras do tipo Face Shield, produzidas e doadas pelo SENAI              
CIMATEC, além de 300 máscaras de tecido laváveis e reutilizáveis, produzidas pelos Fuzileiros             
Navais. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 

 
Benfeitorias contribuem para melhorar qualidade de vida de comunidades da Região Norte 
A primeira semana de setembro foi de muito trabalho para técnicos do Programa Calha Norte,               
do Ministério da Defesa. Sem descuidar das recomendações do Ministério da Saúde, devido à              
pandemia provocada pelo novo coronavírus, no domingo (30), eles partiram de Brasília em             

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/capacitacao-em-desinfeccao-amplia-prevencao-contra-o-novo-coronavirus
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/militares-entregam-mais-de-meia-tonelada-de-leite-a-hospital-na-bahia
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direção à capital roraimense com a missão de vistoriar 50 obras espalhadas por 11 municípios               
do Estado da Região Norte. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
Ampliação experimental do horário do Metrô vale no fim de semana e feriado 
Para atender ao Decreto Municipal que implementou novas medidas de flexibilização do            
comércio na Capital, a CBTU-BH realiza a ampliação experimental do horário do metrô para              
este fim de semana e para o feriado, com estações abertas até às 23h, entre os dias 4 e 7 de                     
setembro. A Companhia seguirá readequando suas operações em Minas, sempre que houver            
novas determinações das instâncias de governo municipal, estadual ou federal, bem como            
permanece atenta às recomendações promovidas pelo Ministério da Saúde e pela           
Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 
Impacto Fiscal de medidas de combate ao novo coronavírus alcança R$ 605 bilhões 
As ações federais de combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus alcançaram a              
marca de R$ 605 bilhões de impacto primário em 2020. Isso inclui as medidas já adotadas e                 
ainda em implementação para combater os efeitos econômicos e sociais gerados pela            
Covid-19. Do valor total, parcela de R$ 584,3 bilhões envolve novas despesas e R$ 20,6 bilhões                
representam redução de receitas. O maior volume de gastos envolve o pagamento do auxílio              
financeiro emergencial: R$ 321,8 bilhões, incluído o auxílio emergencial residual como           
definido na Medida Provisória nº 1.000. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

 
Governo federal repassa R$ 194,2 milhões para estados e municípios pela Lei Aldir Blanc 
O governo federal iniciou, nesta sexta-feira (04), os repasses dos recursos previstos na Lei              
Aldir Blanc (Lei 14.017/2020) para estados e municípios, que são destinados para apoiar o              
setor cultural durante a pandemia de novo coronavírus (Covid-19). O Ministério do Turismo             
(Mtur) já encaminhou, com apoio do Ministério da Economia (ME), as ordens de pagamentos              
para cem municípios e cinco estados (Amapá, Amazonas, Paraíba, Piauí e Santa Catarina) por              
meio da Plataforma +Brasil, totalizando a quantia de R$ 194,2 milhões. No total, a Lei Aldir                
Blanc prevê o repasse de R$ 3 bilhões. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 

IBGE 
 
PNAD COVID19: 5,2% da população ocupada estavam afastados do trabalho devido ao            
distanciamento social na segunda semana de agosto 

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/benfeitorias-contribuem-para-melhorar-qualidade-de-vida-de-comunidades-da-regiao-norte
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8620
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/impacto-fiscal-de-medidas-de-combate-ao-novo-coronavirus-alcanca-r-605-bilhoes
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-repassa-r-194-2-milhoes-para-estados-e-municipios-pela-lei-aldir-blanc
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Essa proporção caiu em relação à semana anterior (5,7%) e também frente à primeira semana               
da pesquisa, de 3 a 9 de maio (19,8%). 7,6 milhões de estudantes (ou 16,6% do total) não                  
tiveram atividades escolares nesta semana. Esse contingente teve redução frente à semana            
anterior (8,2 milhões ou 17,9% dos estudantes). 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 
 

IPEA 
 
Ipea divulga propostas para impulsionar o desenvolvimento brasileiro após a pandemia de            
Covid-19 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) publicou o documento Brasil Pós Covid-19.             
Elaborado por pesquisadores de todas as áreas de atuação da instituição, o trabalho             
apresenta uma série de propostas de curto a longo prazo para acelerar o desenvolvimento              
sustentável no país após a pandemia. As sugestões estão divididas em quatro pilares:             
atividade produtiva e reconstrução das cadeias de produção, inserção internacional,          
investimento em infraestrutura, além de proteção econômica e social de populações           
vulneráveis. 
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 
Nova versão aperfeiçoa ações do plano de enfrentamento à Covid-19 para povos indígenas 
Uma nova versão do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos             
Indígenas Brasileiros foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira           
(04), pelo Governo Federal, sob coordenação do Ministério da Mulher, da Família e dos              
Direitos Humanos (MMFDH). Com o aperfeiçoamento do plano, o principal foco é o reforço na               
proteção das comunidades indígenas. O documento leva em consideração a evolução           
contextual da doença no país. Em relação ao isolamento necessário, houve ampliação da             
quantidade de barreiras de contenção e sanitárias nos territórios indígenas. O número passou             
de 229 para 309. Isso representa um aumento de 35% em apenas quatro semanas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 
Comunidade cigana recebe doações para minimizar impactos da Covid-19 
Entre os dias 7 e 9 de setembro, a secretária nacional de políticas de promoção da igualdade                 
racial, Sandra Terena, esteve no município de Sousa (PB), onde ocorreu a entrega de cestas de                
alimentos a famílias ciganas da localidade. As doações foram entregues à população para             
amenizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 
Brasil registra 3.355.564 de pessoas recuperadas 
O Brasil já tem mais de 3,3 milhões de recuperados da Covid-19. Em todo o país, são                 
3.355.564 pessoas curadas da doença. No mundo, estima-se que pelo menos 13 milhões de              

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28790-pnad-covid19-5-2-da-populacao-ocupada-estavam-afastados-do-trabalho-devido-ao-distanciamento-social-na-segunda-semana-de-agosto
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36144&Itemid=2
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/nova-versao-aperfeicoa-acoes-do-plano-de-enfrentamento-a-covid-19-para-povos-indigenas
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/aviso-de-pauta-comunidade-cigana-recebe-doacoes-para-minimizar-impactos-da-covid-19
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pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram. O número de pessoas curadas no             
Brasil é superior à quantidade de casos ativos (665.270), que são os pacientes em              
acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa a maioria do total de              
casos acumulados (80,9%). As informações foram atualizadas às 18h30 do dia 7 de setembro e               
foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
Veja o número de pessoas recuperadas no dia 06/09/2020: https://www.saude.gov.br/ 
Veja o número de pessoas recuperadas no dia 05/09/2020: https://www.saude.gov.br/ 
Veja o número de pessoas recuperadas no dia 04/09/2020: https://www.saude.gov.br/ 
 
FIOCRUZ 
 
Células de Defesa Contra o Coronavírus – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre a imunidade de o novo coronavírus. Cientistas da               
Suécia encontraram células de defesa capazes de combater o novo coronavírus no sangue de              
pessoas que não produziram anticorpos para doença. A apresentadora Neide Diniz conversa            
sobre o tema com a Pesquisadora da Fiocruz Bahia, Natália Tavares.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

A Mídia e o Coronavírus – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre o papel da mídia no enfrentamento da pandemia               
com o Pesquisador do Laboratório de Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e              
Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Laces – Icict /              
Fiocruz, Wilson Couto Borges.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Amamentação, Banco de Leite e Covid-19 – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre os benefícios da amamentação para a saúde do               
bebê e da mãe e sobre a prevenção e cuidados com a doação de leite materno. A                 
apresentadora Neide Diniz conversa sobre o tema com a Coordenadora do Banco de Leite              
Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes              
Figueira (IFF/Fiocruz), Danielle Aparecida da Silva.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Refugiados, Migrantes e Covid-19 – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre as ações do Alto Comissariado das Nações Unidas               
para os Refugiados (ACNUR), agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para            
refugiados no enfrentamento da Covid-19. A apresentadora Neide Diniz conversa sobre o            
assunto com o Porta Voz da ACNUR no Brasil, Luiz Godinho.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Arboviroses e Covid-19 – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre os riscos da demanda de assistência pela falta de                
prevenção aos vetores das arboviroses, mosquitos transmissores da dengue, zika e           
Chikungunya. A apresentadora Neide Diniz conversa o pesquisador do Programa de           

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47445-brasil-registra-3-355-564-de-pessoas-recuperadas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47444-brasil-registra-3-317-227-de-pessoas-recuperadas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47443-brasil-registra-3-296-702-de-pessoas-recuperadas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47441-brasil-registra-3-278-243-de-pessoas-recuperadas
https://portal.fiocruz.br/video/celulas-de-defesa-contra-o-coronavirus-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/midia-e-o-coronavirus-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/amamentacao-banco-de-leite-e-covid-19-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/refugiados-migrantes-e-covid-19-boletim-corona
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Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz (PROCC/Fiocruz) e coordenador do          
InfoDengue, Dr. Oswaldo Cruz.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Renda básica permanente e universal diante da pandemia – Boletim Corona 
Boletim diário de atualização sobre a pandemia de Covid-19 do Canal Saúde. Nesta edição,              
nossa convidada é a professora da Johns Hopkins University, PhD em Economia, Monica de              
Bolle.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 

Chamada Pública Fiocruz: Segurança Alimentar – Bate Papo na Saúde 
Esta edição do Bate Papo na Saúde vamos apresentar os projetos sobre segurança alimentar              
selecionados pela chamada pública realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para           
financiar ações emergenciais para o enfrentamento da Covid-19 entre as populações em            
vulnerabilidade social. O apresentador Renato Farias conversa com a Jornalista, Gisele           
Martins e com a Assistente Social, Paloma Carvalho.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/  
 

Doação de Órgãos e Pandemia – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre a redução do número de transplantes de órgãos               
devido ao novo coronavírus e o receio de infecção para aqueles que precisam de um               
transplante. A apresentadora Neide Diniz conversa sobre o assunto com o Vice-Presidente da             
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), Gustavo Fernandes Ferreira.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 

Populações Vulneráveis e a Pandemia - Sala de Convidados 
Esta edição do Sala de Convidados fala sobre como o novo coronavírus e a doença provocada                
por ele tornaram o enfrentamento das desigualdades sociais ainda mais penoso e elevaram o              
nível de vulnerabilidade dessas populações. A apresentadora Yasmine Saboya conversa sobre           
o tema, ao vivo e a distância, com o Coordenador de Governança e Gestão do Observatório de                 
Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS) e Pesquisador do Laboratório de            
Geo-Hidroecologia e Gestão de Riscos (Geoheco) da Universidade Federal do Rio de Janeiro             
(UFRJ), Leonardo Feitas; o Coordenador Geral do Fórum de Comunidades Tradicionais de            
Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba (FCT) e Coordenador do OTSS, Vagner do Nascimento; e a                
Coordenadora da Redes da Maré, Luna Arouca. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

LGBTQIA+ e Covid-19 – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre as ameaças físicas e morais enfrentadas pela              
população LGBTQIA+, agora mais acentuadas pela pandemia do novo coronavírus. A           
apresentadora Neide Diniz conversa com União Nacional LGBT, Andrey Lemos. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 

O Desamparo do Trabalhador de Aplicativo – Boletim Corona 

 

https://portal.fiocruz.br/video/arboviroses-e-covid-19-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/boletim-corona-renda-basica-permanente-e-universal-diante-da-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/chamada-publica-fiocruz-seguranca-alimentar-bate-papo-na-saude
https://portal.fiocruz.br/video/doacao-de-orgaos-e-pandemia-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/populacoes-vulneraveis-e-pandemia-sala-de-convidados
https://portal.fiocruz.br/video/lgbtqia-e-covid-19-boletim-corona
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Esta edição do Boletim Corona fala sobre as vulnerabilidades do trabalho por aplicativo. A              
apresentadora Neide Diniz conversa o tema com a Advogada Trabalhista e Sindical, Lara             
Lorena Ferreira. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Soro Produzido por Cavalos e Anticorpos – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre o uso da soroterapia como alternativa ao              
tratamento da Covid-19. Estudos e testes realizados em cavalos no Instituto Vital Brazil             
alcançaram resultados promissores com capacidade de neutralizar o vírus da doença. A            
apresentadora Neide Diniz conversa sobre o assunto com o Presidente do Instituto Vital             
Brazil, Adilson Stolet. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Mulheres e a Pandemia - Sala de Convidados 
Esta edição do Sala de Convidados fala sobre a sobrecarga das mulheres na pandemia. O               
programa apresenta reportagens com dados dessa realidade e os altos e baixos            
experimentados por uma mulher, que também é mãe, assistente social e dona de casa, desde               
que a pandemia foi anunciada em março deste ano. A apresentadora Yasmine Saboya             
conversa com a Enfermeira, Doutora em Saúde Pública e Filiada à Associação Médica             
Brasileira (AMB), Alaerte Martins, com a Doutora em Antropologia pela Universidade de São             
Paulo (USP), Denise Pimenta e com a Coordenadora de Projetos na Rede de Desenvolvimento              
Humano (REDEH), Liliane Brum. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Mortalidade Materna de Mulheres Pretas Devido à Covid-19 – Boletim Corona 
Esta edição do Boletim Corona fala sobre o estudo Impacto Desproporcional da Covid-19             
entre Gestantes e Puérperas no Brasil, que mostra que a pandemia agravou ainda mais as               
diferenças étnicas raciais de atendimento a maternidades. Para entender melhor o assunto a             
apresentadora Neide Diniz conversa com uma das autoras do estudo, a Pesquisadora e             
Professora de Saúde Coletiva da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Débora de Souza             
Santos. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Webinar Proqualis | Assistência segura a gestação, parto e puerpério na Covid-19 
Fiocruz disponibiliza conversa com os médicos obstetras Esther Vilela e Marcos Nakamura. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
 

● AGENDA 
 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

ARQUIVO NACIONAL 
 

 

https://portal.fiocruz.br/video/o-desamparo-do-trabalhador-de-aplicativo-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/soro-produzido-por-cavalos-e-anticorpos-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/mulheres-e-pandemia-sala-de-convidados
https://portal.fiocruz.br/video/mortalidade-materna-de-mulheres-pretas-devido-covid-19-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/webinar-proqualis-assistencia-segura-gestacao-parto-e-puerperio-na-covid-19
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Arquivo em Cartaz 2020: Memórias do tempo presente 
Na busca por registrar as marcas do tempo presente, o Arquivo Nacional empreende esforços              
em debater as transformações da vida em sociedade a partir da edição 2020 do seu festival de                 
cinema, o Arquivo em Cartaz, que acontecerá entre os dias 23 de novembro a 03 de                
dezembro. Marcado no tempo pela dimensão de nossas perdas, o ano de 2020 não será               
esquecido. Separados por um novo vírus, no distanciamento social, sons e imagens se tornam              
uma potente forma de proximidade, de afeto, de denúncia, de espanto, de esperança. Elas              
explodem como registro e forma de expressão, de cuidado e atenção. São a representação              
dos novos arranjos sociais impostos pela pandemia e se tornam os arquivos da experiência              
vivida. Serão estudadas e debatidas no futuro, mas servem também ao presente. 
Para mais informações: http://www.arquivonacional.gov.br/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 4.147.794 casos de coronavírus e 126.960 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.355.564 (80,9%) estão recuperados* e outros 665.270 (16,0%) 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 às 16h pelos Ministérios e órgãos vinculados. 

 

http://www.arquivonacional.gov.br/br/ultimas-noticias/2204-arquivo-em-cartaz-memorias-do-tempo-presente-registros-da-pandemia

