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● DESTAQUES 

 

○ Anvisa aprova a retomada do estudo da vacina de Oxford 

○ FNDE busca parceiros para aprimorar o Programa Nacional do Livro e do Livro e do Material                
Didático 

○ [Bio In-nova ação] Covid-19 em foco: prospecção tecnológica em Bio-Manguinhos 

○ Monitoramento COVID Esgotos divulga detalhes da pesquisa para comunidade técnica e           
científica 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 
Produtores se reinventam para recuperar prejuízos da pandemia nos setores de flores e de              
hortifrúti 
O mercado de flores vem se recuperando após o baque causado pela pandemia do novo               
coronavírus, que diminuiu drasticamente a demanda. Com a suspensão de grande parte das             
atividades coletivas, cooperativas e agricultores buscaram alternativas para recuperar o          
prejuízo, investindo em divulgações nas redes sociais e nas vendas on-line. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 
 

○ Casa Civil 
 
Balanço de medidas do Governo Federal: 25ª semana do Centro de Coordenação das             
Operações do Comitê de Crise da Covid-19 
Em mais uma semana de empenho dos diversos agentes do Governo Federal diante da              
pandemia de coronavírus, o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para              
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, coordenado pela Casa Civil, articulou            
uma série de medidas para diminuir o avanço da doença. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

○ Ministério das Comunicações 

 
CORREIOS 
 
Carteiros recebem cartas de agradecimento por entregas na pandemia 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/produtores-se-reinventam-para-recuperar-prejuizos-da-pandemia-nos-setores-de-flores-e-de-hortifruti
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/balanco-de-medidas-do-governo-federal-25a-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
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Em tempos de pandemia, a figura do carteiro personifica, ainda mais, a importância dos              
Correios para a sociedade. Na linha de frente das entregas de cartas e encomendas em todo                
país, os profissionais recebem, diariamente, manifestações de reconhecimento pelos serviços          
essenciais prestados à população. Por meio de cartinhas e desenhos feitos à mão, até as               
crianças encontraram uma forma de expressar carinho e gratidão aos carteiros. 
Para mais informações: http://apps2.correios.com.br/blogcorreios/ 

 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Projeto de música leva entretenimento a profissionais de saúde 
Militares que integram banda de música do Projeto Notas do Coração, iniciativa da 4ª Região               
Militar, estiveram no Hospital Belo Horizonte para proporcionar mais alegria aos profissionais            
que trabalham naquela instituição de saúde na capital mineira. As apresentações dos músicos             
proporcionam momentos de descontração e entretenimento em tempos de pandemia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

ANA 
 
Monitoramento COVID Esgotos divulga detalhes da pesquisa para comunidade técnica e           
científica 
Nesta semana, o projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos tornou público o 2º Boletim            
Temático do projeto com o tema “Quantificação do material genético do novo coronavírus:             
sensibilidade dos ensaios moleculares e correlação das cargas virais com o número de casos              
de COVID-19”. No Boletim, o grupo de pesquisadores esmiúça a técnica de detecção do novo               
coronavírus nos esgotos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Contagem (MG), além             
de observar uma elevada correlação das cargas virais e o número de novos casos confirmados               
e suspeitos da COVID-19. 
Para mais informações: https://www.ana.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 
SUFRAMA 
 
Suframa retoma atividades presenciais no interior do Amazonas 
Após restabelecer o atendimento em sua sede, no último dia 17 de agosto, a              
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) agora começou a reabrir suas            
unidades descentralizadas. Através do Despacho Decisório nº 76/2020, o superintendente da           
Autarquia federal, Algacir Polsin, autorizou o retorno das atividades presenciais em Tabatinga            
e Itacoatiara, municípios do interior do Amazonas, a partir desta segunda-feira (14). As             
unidades devem seguir o que prevê a Portaria nº 556, que estabelece as novas medidas de                

 

http://apps2.correios.com.br/blogcorreios/2020/09/11/carteiros-recebem-cartas-de-agradecimento-por-entregas-na-pandemia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carteiros-recebem-cartas-de-agradecimento-por-entregas-na-pandemia
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/projeto-de-musica-leva-entretenimento-a-hospital
https://www.ana.gov.br/noticias/monitoramento-covid-esgotos-divulga-detalhes-da-pesquisa-para-comunidade-tecnica-e-cientifica
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prevenção para enfrentamento da emergência de saúde pública do novo coronavírus           
(Covid-19) na área de abrangência da Suframa. 
Para mais informações: https://www.gov.br/suframa/ 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 
Grupo de apoio às vítimas da violência receberá doação de dois veículos no Ceará 
Dois veículos serão doados para o Grupo de Apoio às Vítimas da Violência no Ceará               
(GAVV/PMCE). A titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos             
(MMFDH), ministra Damares Alves, fez o anúncio, nesta sexta-feira (11), em Fortaleza (CE). A              
doação irá reforçar as ações de patrulhamento e de prevenção de novos casos de violência. A                
ministra aproveitou a oportunidade também para chamar a atenção em relação aos sinais e              
aos indícios de violações, muitas vezes só percebidos por equipes especializadas. "Acontece            
de a mulher, após a denúncia, desistir ou receber alguma ameaça do agressor e dizer que está                 
tudo certo com a chegada da equipe especializada. O grupo é treinado para ler os sinais não                 
verbais de que não está tudo bem", explicou. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 
 

○ Ministério da Saúde 
 
Brasil registra 3.573.958 casos de pessoas recuperadas 
O Brasil chegou hoje aos 3.573.958 recuperados de Covid-19. No mundo, estima-se que pelo              
menos 17 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram. O número de              
pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos (624.872), que são os               
pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa mais da             
metade do total de casos acumulados (82,5%). As informações foram atualizadas às 18h e              
foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
ANVISA 
 
Anvisa aprova a retomada do estudo da vacina de Oxford 
Especialistas da Anvisa se reuniram na tarde deste sábado (12) para avaliar a retomada do               
estudo clínico da vacina de Oxford. A avaliação realizada considerou informações recebidas da             
agência reguladora britânica (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - MHRA),           
do Comitê Independente de Segurança do estudo clínico e da empresa patrocinadora do             
estudo, a AstraZeneca.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ ; http://portal.anvisa.gov.br/ e http://portal.anvisa.gov.br/ 

 
 
 
 
FIOCRUZ 

 

https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/noticias/suframa-retoma-atividades-presenciais-no-interior-do-amazonas
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/setembro/grupo-de-apoio-as-vitimas-da-violencia-recebera-doacao-de-dois-veiculos-no-ceara
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47465-brasil-registra-3-573-958-casos-de-pessoas-recuperadas
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=anvisa-aprova-a-retomada-do-estudo-da-vacina-de-oxford&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=6025297&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=atualizacao-vacina-de-oxford-anvisa-recebe-dados-de-laboratorio&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=6025229&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=nota-da-anvisa-sobre-anuncio-da-retomada-dos-estudos-da-vacina-de-oxford&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=6025098&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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[Bio In-nova ação] Covid-19 em foco: prospecção tecnológica em Bio-Manguinhos 
Bio In-nova ação é uma iniciativa criada por Bio-Manguinhos/Fiocruz em parceria com a             
Gestão do Conhecimento, para compartilhar as informações produzidas e acumuladas por           
especialistas que atuam de forma colaborativa na indústria biofarmacêutica. Será          
apresentada uma série de lives com painéis temáticos, cada vídeo com a presença de              
especialistas que debaterão as diferentes contribuições da prospecção tecnológica de          
Bio-Manguinhos no entendimento da Covid-19, a identificação de oportunidades de atuação e            
parcerias, as iniciativas em andamento, assim como os desafios e perspectivas no            
enfrentamento da pandemia em cada linha de produto. Neste primeiro painel, “Covid-19 em             
foco: prospecção tecnológica em Bio-Manguinhos”, será apresentada a prospecção como uma           
das estratégias que Bio-Manguinhos vem adotando para o enfrentamento da pandemia           
causada pelo SARS-CoV-2. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Experiências de integração entre vigilância em saúde e atenção primária à saúde - Covid-19 
A Fiocruz disponibiliza o vídeo do Seminário Experiências de Integração entre Vigilância em             
Saúde e Atenção Primária à Saúde no Enfrentamento da Covid-19 em seu portal. Para assistir,               
basta acessar o link abaixo. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
As condições de trabalho dos profissionais de saúde em tempos de pandemia 
O painel “As Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde em Tempos de Pandemia”,              
realizada no primeiro dia de comemorações do aniversário da Ensp (1º), detalhou como a              
dinâmica de trabalho afeta a vida, o corpo e a saúde física e emocional dos profissionais de                 
Saúde que atuam diretamente na assistência e no combate à Covid-19. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
 

Saúde mental antes durante e depois da pandemia 
Vídeo contendo a íntegra da mesa redonda Saúde Mental antes, durante e depois da              
pandemia. Evento realizado no dia 2/9/2020, como parte das atividades comemorativas dos            
66 anos da Ensp. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 

Desafios globais da pandemia 
No seu terceiro dia de comemoração ao aniversário de 66 anos, a Escola Nacional de Saúde                
Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) debateu os principais desafios globais da pandemia. A            
mesa — que abordou temas que permeiam desde o tratamento da Covid-19 nas Nações              
Unidas até a Rede Estruturante no enfrentamento, principalmente de países da América            
Latina —, sob a coordenação do diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da               
Fundação Oswaldo Cruz (Cris/Fiocruz) e do Centro Colaborador em Saúde Global e            
Cooperação Sul-Sul da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e Organização Mundial da            
Saúde (OMS), Paulo Marchiori Buss, foi composta da presença do diplomata de carreira no              

 

https://portal.fiocruz.br/video/bio-nova-acao-covid-19-em-foco-prospeccao-tecnologica-em-bio-manguinhos
https://portal.fiocruz.br/video/experiencias-de-integracao-entre-vigilancia-em-saude-e-atencao-primaria-saude-covid-19
https://portal.fiocruz.br/video/condicoes-de-trabalho-dos-profissionais-de-saude-em-tempos-de-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/66-anos-ensp-saude-mental-antes-durante-e-depois-da-pandemia
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Brasil e assessor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz              
(Cris/Fiocruz), Santiago Alcázar, do pesquisador do Centro de Relações Internacionais em           
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Cris/Fiocruz) e professor adjunto do Departamento de            
Saúde Internacional da Universidade de Georgetown (EUA), Luiz Augusto Galvão, e do            
assessor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz            
(Cris/Fiocruz), Sebastião Tobar. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Panorama da Covid-19 nas Américas 
A situação do coronavírus nas Américas foi detalhada pelo subdiretor da Organização            
Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Oficina Regional para as Américas da Organização             
Mundial da Saúde (OMS), Jarbas Barbosa, no terceiro dia (03) de comemorações do             
aniversário de 66 anos da ENSP. A atividade teve participação da presidente da Fiocruz, Nísia               
Trindade Lima, e do diretor da Ensp, Hermano Castro. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 

Saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de frigoríficos em tempos de Covid-19 
O surto de Covid-19 nos frigoríficos do país tem sido um assunto pertinente nas mídias pelo                
número assustador de casos na indústria brasileira. Por isso, o Centro de Estudos da Saúde do                
Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh/ENSP) organizou o painel Saúde dos trabalhadores e            
trabalhadoras de frigoríficos em tempos de Covid-19, que objetivou não apenas propiciar            
avaliações conjuntas da disseminação da Covid no ambiente do trabalho, como também            
mostrar as intervenções realizadas, na intenção de aprimorar as ações interinstitucionais em            
saúde coletiva. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Sala de situação Fiocruz Covid-19 nas favelas 
Fiocruz disponibiliza vídeo do Seminário Virtual de Produção Compartilhada do          
Conhecimento. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Cenários epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: tendências e impactos na sociedade 
Fiocruz disponibiliza vídeo do Seminário Virtual Cenários epidemiológicos da Covid-19 no           
Brasil: tendências e impactos na sociedade. A conversa teve a participação de Maurício             
Barreto (Fiocruz - Bahia), Guilherme Werneck (UERJ/UFRJ), Daniel Villela (Fiocruz) e Thomas            
Mellan (Imperial College London), sob coordenação de Christovam Barcellos.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Governança e estratégias políticas em resposta à Covid-19 
Fiocruz disponibiliza sessão virtual, com a participação da palestrante Dra Adelyne Mendes            
Pereira - Professora e pesquisadora do DAPS/ENSP/Fiocruz. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Atuação dos Conselhos de Saúde na Pandemia – Boletim Corona 

 

https://portal.fiocruz.br/video/66-anos-ensp-desafios-globais-da-pandemia
https://portal.fiocruz.br/video/66-anos-ensp-panorama-da-covid-19-nas-americas
https://portal.fiocruz.br/video/66-anos-ensp-saude-dos-trabalhadores-e-trabalhadoras-de-frigorificos-em-tempos-de-covid-19
https://portal.fiocruz.br/video/sala-de-situacao-fiocruz-covid-19-nas-favelas
https://portal.fiocruz.br/video/cenarios-epidemiologicos-da-covid-19-no-brasil-tendencias-e-impactos-na-sociedade
https://portal.fiocruz.br/video/governanca-e-estrategias-politicas-em-resposta-covid-19
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Atuação dos Conselhos de Saúde na Pandemia: esta edição do Boletim Corona fala sobre a               
importância do Conselho Nacional de Saúde e sua atuação com a presidente do Conselho de               
Saúde do Distrito Federal (CSDF), Jeovânia Rodrigues. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Boletim Corona - Setembro Amarelo e Covid-19 
Boletim diário de atualização sobre a pandemia de Covid-19 do Canal Saúde. Nesta edição,              
nossa convidada é a voluntária do Centro de Valorização da Vida (CVV), Patrícia Fanteza. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

○ Ministério do Turismo 
 

FNDE busca parceiros para aprimorar o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
O Ministério do Turismo encerrou na quinta-feira (10.09) os repasses para estados e             
municípios do Lote 1 dos recursos previstos na Lei Aldir Blanc. Já foram pagos mais de R$1                 
bilhão para ajudar o setor cultural durante a pandemia de coronavírus, o equivalente a 1/3               
dos R$ 3 bilhões previstos, sendo 50% para os estados e Distrito Federal e 50% para os                 
municípios e Distrito Federal. Até o momento, 15 estados e 269 municípios receberam o              
dinheiro. (Confira lista dos estados no final da matéria) 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
  

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 4.330.455 casos de coronavírus e 131.625 óbitos. Do total de casos             
confirmados, 3.573.958 (82,5%) estão recuperados* e outros 624.872 (14,4%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

 

https://portal.fiocruz.br/video/atuacao-dos-conselhos-de-saude-na-pandemia-boletim-corona
https://portal.fiocruz.br/video/boletim-corona-setembro-amarelo-e-covid-19
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13770-mtur-j%C3%A1-repassou-1-3-dos-recursos-da-aldir-blanc.html
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   Fonte: Ministério da Saúde 

 
 

O Comunicado Interministerial é um produto do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 
Covid-19, elaborado pelo Ministério das Comunicações. Trata-se de um compilado diário das ações do Governo Federal, com 

recorte das realizações divulgadas até as 16h pelos Ministérios e órgãos vinculados. 
Clique aqui para acessar os Comunicados anteriores 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/notas-comunicados/boletins

