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● DESTAQUES 

○ Comandos Conjuntos atuam no combate ao novo coronavírus 

○ Faturamento do Polo Industrial de Manaus cresce 7,4% no primeiro trimestre 

○ Primeiros experimentos são realizados no Sirius 

○ Hospital da Rede Ebserh no Recife inaugura enfermaria para tratar pacientes com doenças             
infecciosas e parasitárias 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Casa Civil 

 
Medidas adotadas pelo Governo Federal no combate ao coronavírus 
Diariamente, o Governo Federal lança medidas para diminuir os efeitos do novo coronavírus             
na vida dos brasileiros. Confira o balanço das ações articuladas pelo Centro de Coordenação              
de Operações (CCOP/Casa Civil) de 11 de julho. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Primeiros experimentos são realizados no Sirius 
O novo acelerador de elétrons brasileiro, Sirius, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e               
Materiais (CNPEM), organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e           
Inovações (MCTI), realizou os primeiros experimentos em uma de suas linhas de luz nesta              
semana. A primeira estação de pesquisa a entrar em funcionamento, ainda em estágio de              
comissionamento, é capaz de revelar detalhes da estrutura de moléculas biológicas, como            
proteínas virais. Esses primeiros experimentos fazem parte de um esforço do CNPEM para             
disponibilizar uma ferramenta de ponta à comunidade científica brasileira dedicada a           
pesquisas com SARS-CoV-2. 
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/mctic/ 
 

Ministro Marcos Pontes faz palestra na 1ª edição virtual da Campus Party 
O mundo passa por profundas mudanças decorrentes da pandemia do coronavírus           
principalmente por conta da necessidade de se manter uma distância social. Essa nova             
perspectiva exigiu uma forma de reunir os amantes da inovação, tecnologia e criatividade.             
Transmissões online com palestras e interação com os internautas são a grande novidade da              
Campus Party Brasil 2020. Pela primeira vez a edição global do encontro está sendo              
totalmente digital e gratuita, realizada simultaneamente em mais de 30 países ao redor do              

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/medidas-adotadas-pelo-governo-federal-no-combate-ao-coronavirus-11-de-julho
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/07/Primeiros_experimentos_sao_realizados_no_Sirius.html
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mundo com a participação de palestrantes nacionais e internacionais. Nesta sexta-feira, 10, o             
ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Astronauta Marcos Pontes, foi um dos             
palestrantes convidados. 
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/mctic/ 
 

○ Ministério das Comunicações 
 
CORREIOS 
 
Ciclo MPE.net segue programação com apoio dos Correios 
Nesta quinta-feira (09), foi realizado mais um encontro da edição 2020 do Ciclo MPE.net, em               
um cenário com oportunidades únicas de expansão e consolidação do e-commerce,           
acompanhando a evolução do setor frente à transformação digital acelerada pelo contexto            
mundial. Os eventos deste ano, que ocorrerão em formato on-line, são chances para micro,              
pequenos e médios empreendedores se capacitarem e ampliarem suas vendas no segmento            
do comércio eletrônico. Isso porque o isolamento social, imposto pela pandemia da Covid-19,             
impulsionou o mercado, resultando em transformações sólidas nos hábitos dos          
consumidores. 
Para mais informações: https://www.correios.com.br/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Comandos Conjuntos atuam no combate ao novo coronavírus 
Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica agem em todo território nacional contra a               
pandemia causada pelo novo coronavírus, por meio das ações da Operação Covid-19.            
Militares do Comando Oeste, por intermédio do 9º Grupo de Artilharia de Campanha,             
realizou, em Nioaque, Mato Grosso do Sul, a descontaminação do Centro Educacional Infantil             
Rita Lopes de Andréa. A ação foi realizada pelo Grupamento de Descontaminação, nas áreas              
externas e internas da escola e no pátio ao entorno da escola. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério da Economia 
 
SUFRAMA 
 
Faturamento do Polo Industrial de Manaus cresce 7,4% no primeiro trimestre 
Faturamento passou de R$ 26 bilhões. As exportações do PIM fecharam em alta no trimestre,               
atingindo o valor de US$ 95.54 milhões e alcançando crescimento de 12,81% em relação ao               
período de janeiro a março de 2019. Os indicadores do primeiro trimestre são positivos,              
sobretudo, porque demonstram dados favoráveis de faturamento, produção e         
empregabilidade em um período em que já eram sentidos os primeiros impactos da pandemia              
da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/suframa/ 

 

 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/07/Ministro_Marcos_Pontes_faz_palestra_na_1_edicao_virtual_da_Campus_Party.html
https://www.correios.com.br/noticias/ciclo-mpe-net-segue-programacao-com-apoio-dos-correios
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/comandos-conjuntos-atuam-na-fiscalizacao-contra-delitos-ambiente-e-no-combate-ao-novo-coronavirus
https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/noticias/faturamento-do-polo-industrial-de-manaus-cresce-7-4-no-primeiro-trimestre
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SERPRO 
 
Serpro aborda LGPD e UX na Campus Party Brasil 
No último dia do evento, profissionais da empresa dialogaram sobre a relação entre a lei e                
negócios digitais, e entre Experiência do Usuário e Covid-19. 
Para mais informações: https://www.serpro.gov.br/ 
 
É possível empreender em tempos de pandemia? 
As visitas a sites que vendem utensílios domésticos e a sites de produtos para saúde e higiene                 
aumentaram em 33% e em 11%, respectivamente, nos últimos meses, segundo dados do             
Sebrae. “Além disso, todos os tipos de delivery tiveram uma alta taxa de procura, as pessoas                
passaram a buscar mais o trabalho remoto. Ou seja, a pandemia de Covid-19 está mudando a                
nossa forma de pensar e consumir e, obviamente, as empresas e startups que querem entrar               
no mundo digital têm que levar isso em consideração”, destacou o palestrante do Serpro              
Diego Ribeiro, na live de hoje da programação da Campus Party Brasil. 
Para mais informações: https://www.serpro.gov.br/ 
 

○ Ministério da Educação 
 
EBSERH 
 
Hospital da Rede Ebserh no Recife inaugura enfermaria para tratar pacientes com doenças             
infecciosas e parasitárias 
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, vinculado à Rede Ebserh,             
(HC-UFPE/Ebserh) inaugurou as novas instalações da Enfermaria do Serviço de Doenças           
Infecciosas e Parasitárias (DIP). Com investimentos de R$ 469 mil liberados pela Empresa             
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o local possui 20 leitos, sendo quatro de             
isolamento, podendo ser usado para atendimento a pacientes que apresentam patologias           
como Covid-19, Aids, tuberculose, leishmaniose, dentre outras. A inauguração foi restrita a            
poucas pessoas em respeito às normas de distanciamento social. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
○ Ministério de Minas e Energia 

 
PETROBRAS 
 
Petrobras informa sobre medidas preventivas em gasolina de aviação 
A Petrobras informa que decidiu, preventivamente, interromper o fornecimento de um lote            
de gasolina de aviação importada após testes realizados em seu centro de pesquisas (Cenpes).              
A Petrobras importa gasolina de aviação, a partir do Golfo do México, de grandes empresas               
norte-americanas desde 2018, quando a unidade que produzia o combustível, na Refinaria            
Presidente Bernardes – Cubatão (RPBC), foi paralisada. A reforma da planta produtora sofreu             
atraso devido à interrupção das obras causada pela pandemia de Covid-19, mas a previsão é               
que a produção seja reiniciada em outubro de 2020. 

 

https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2020/campus-party-lgpd-ux-usuario-serpro
https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2020/empreender-tempos-pandemia-campus-party
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/hospital-da-rede-ebserh-no-recife-inaugura-enfermaria-para-tratar-pacientes-com-doencas-infecciosas-e-parasitarias
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Para mais informações: https://www.agenciapetrobras.com.br/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 
SESAI 
 
Missão nas aldeias Yanomami testa indígenas para Covid-19 
Todos os indígenas testados durante a missão deram resultado negativo. Mais de 250             
atendimentos médicos foram realizados, entre pediatria, ginecologia e infectologia. Para          
reforçar o atendimento médico, 21 profissionais de saúde das Forças Armadas trabalharam            
em parceria com as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde.  
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
● PONTO DE ATENÇÃO 

 
○ Ministério da Economia 

 
IPEA 
 
Acesso precário à água tratada prejudica o enfrentamento à pandemia de Covid-19 
O enfrentamento à crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19 é ainda mais desafiador              
em regiões periféricas e com limitações no fornecimento regular de água tratada. Estudo do              
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que as comunidades localizadas na            
Região Norte do país são as mais afetadas e isso impacta diretamente nas medidas de               
controle à disseminação do novo coronavírus. 
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 

 
● AGENDA 

 
○ Ministério  da Educação 
 

Resultado do Sisu será divulgado nesta terça-feira (14) 
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2020 foram               
encerradas às 23h59 desta sexta-feira (10). O sistema contabilizou 814.476 inscrições nesta            
edição. Ao todo, 424.991 candidatos inscritos estão disputando as 51.924 vagas ofertas em 57              
instituições públicas de educação superior no país. O resultado do Sisu será divulgado na              
próxima terça-feira (14). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 1.864.681 casos de coronavírus e 72.100 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.123.204 (60,2%) estão recuperados* e outros 669.377 (35,9%) estão em          
acompanhamento*.  

 

https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982883
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47153-missao-nas-aldeias-yanomami-testa-indigenas-para-covid-19
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36020
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/resultado-do-sisu-sera-divulgado-nesta-terca-feira-14
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*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. 

 


