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● DESTAQUES 

 

○ Estados e municípios recebem hoje auxílio de R$ 15,038 bilhões referente à LC 173/2020 

○ Brasil bate a marca de 275 mil cestas de alimentos distribuídas 

○ Hospital da Rede Ebserh padroniza uso de saliva como teste para detectar infecção por              
coronavírus 

○ Covid-19: Fiocruz dará consultoria sanitária ao TSE nas Eleições 2020 

○ CAIXA ultrapassa R$ 4,24 bilhões em contratações pelo Pronampe e recebe novo limite 

○ Campanha da CGU incentiva elogios aos profissionais de saúde que lutam contra 

 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Palácio do Planalto 

 
Governo Federal zera imposto de medicamento para Atrofia Muscular Espinhal 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou o Imposto de Importação (II) do medicamento              
Zolgensma, medicamento para Atrofia Muscular Espinhal (AME). A droga é considerada o            
medicamento mais caro do mundo, cotado a R$ 12 milhões, e não tem fabricação no Brasil.                
Na mesma reunião em que zerou o Imposto de Importação para o Zolgensma, o Gecex zerou                
o Imposto de Importação para mais 34 itens compostos de medicamentos e seus insumos,              
destinados ao combate à Covid-19. A lista inclui Ivermectina, Fondaparinux, Varfarina,           
Nitazoxanida, Edoxabana e Rivaroxabana.  
Para mais informações: https://www.gov.br/planalto/ 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
Ministros da Agricultura defendem princípio científico na regulação do comércio          
internacional 
Reunidos em videoconferência nesta segunda-feira (13), ministros e secretários da Agricultura           
de países das Américas ressaltaram a necessidade de evitar barreiras comerciais           
desnecessárias entre os países que possam prejudicar a agricultura neste momento de            
pandemia. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que o             
Brasil está “absolutamente convencido” da necessidade de preservar o princípio científico na            
regulação do comércio internacional de insumos e alimentos. 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/07/governo-zera-imposto-de-medicamento-para-atrofia-muscular-espinhal
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Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 
 
CONAB 
 
Emendas parlamentares ao Orçamento da União reforçam PAA em cerca de R$ 8,9 milhões 
Emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2020 reforçaram em cerca de R$              
8,9 milhões o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado pela Companhia            
Nacional de Abastecimento (Conab). Neste ano, o PAA, na modalidade Compra com Doação             
Simultânea (CDS), recebeu R$ 220 milhões do orçamento do Ministério da Cidadania para             
ações emergenciais de segurança alimentar e nutricional devido à pandemia do coronavírus.            
Esses recursos estão sendo aplicados na compra de alimentos produzidos por agricultores            
familiares, para posterior distribuição a pessoas em situação de insegurança alimentar e            
nutricional agravada pela pandemia do novo coronavírus. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 

 
○ Casa Civil 

 
Reforço contra a Covid-19: Sirius faz primeiras imagens do coronavírus e reforça ciência no              
combate à doença 
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), em Campinas (SP), realizou os primeiros experimentos em uma de suas             
linhas de luz. A primeira estação de pesquisa a entrar em funcionamento, a Manacá, é capaz                
de revelar detalhes da estrutura de moléculas biológicas, como proteínas virais. 
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/ 

 
○ Controladoria-Geral da União 

 
Campanha da CGU incentiva elogios aos profissionais de saúde que lutam contra a Covid-19 
A Controladoria-Geral da União (CGU) lança nesta segunda-feira (13) uma campanha para            
incentivar a população a enviar elogios em reconhecimento aos profissionais da saúde que             

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministros-da-agricultura-defendem-principio-cientifico-na-regulacao-do-comercio-internacional
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3501-emendas-parlamentares-ao-orcamento-da-uniao-reforcam-paa-em-cerca-de-r-8-9-milhoes
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/reforco-contra-a-covid-19-sirius-faz-primeiras-imagens-do-coronavirus-e-reforca-ciencia-no-combate-a-doenca
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/07/Primeiros_experimentos_sao_realizados_no_Sirius.html
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estão na linha de frente do combate à Covid-19. A ideia é incentivar o uso da plataforma                 
Fala.BR para que a sociedade possa, além de denunciar e solicitar informações, enviar             
também suas manifestações em reconhecimento por bons serviços prestados, especialmente          
no período de emergência sanitária pelo qual o país passa. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cgu/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Distribuição de cestas básicas é essencial no apoio à população 
As ações solidárias têm sido vitais para o auxílio a muitas famílias carentes nesse período de                
pandemia. Com essa preocupação, militares da Força Aérea realizaram a entrega de cestas             
básicas na comunidade da Barreira, localizada em Santa Cruz, Rio de Janeiro. A ação contou               
com a presença da Comissão de Assistência da Organização Militar da Ala 12, que já realizou                
outras iniciativas semelhantes para idosos e crianças em outros projetos. Em Porto Alegre, Rio              
Grande do Sul, o 1º Centro de Geoinformação entregou à Igreja da Ascensão agasalhos e               
calçados e 300 máscaras faciais produzidas pelo 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e pelo               
8º Batalhão Logístico que foram distribuídas a moradores de rua. No Nordeste, militares do              
71º Batalhão de Infantaria Motorizado apoiaram a Fundação Nacional do Índio na entrega de              
74 toneladas de alimentos nas aldeias indígenas de Pipipã e Kambiwá, Pernambuco. 
Descontaminação 
Para ajudar na higienização da cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, o 6º Regimento de                
Cavalaria Blindado deu auxílio à prefeitura no combate à Covid-19, higienizando locais            
públicos de grande circulação de pessoas na cidade. Em São Gonçalo, Rio de Janeiro, o 21º                
Grupo de Artilharia de Campanha realizou desinfecção na UPA de Pacheco, visando diminuir a              
propagação do novo coronavírus. Em operação semelhante, o 13º Regimento de Cavalaria            
Mecanizado - Regimento Anhanguera descontaminou as dependências do Centro de          
Especialidades Médicas de Pirassununga, São Paulo. Em outra frente, uma equipe do 11°             
Grupo de Artilharia Antiaérea fez limpeza minuciosa utilizando álcool 70% e hipoclorito de             
sódio nas dependências da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Planaltina, Distrito Federal. 
Ação social 
Militares do Campo de Instrução de Juiz de Fora participaram de doação voluntária de sangue               
na fundação Hemominas e contribuíram para a manutenção do banco de sangue durante a              
pandemia. 
Operação Covid-19 
O Ministério da Defesa ativou, em 20 de março, o Centro de Operações Conjuntas, para atuar                
na coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no combate à Covid-19.              
Nesse contexto, foram ativados dez Comandos Conjuntos, que cobrem todo o território            
nacional, além do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), de funcionamento          
permanente. A iniciativa integra o esforço do governo federal no enfrentamento à pandemia             
que recebeu o nome de Operação Covid-19. As demandas recebidas pelo Ministério da             
Defesa, de apoio a órgãos estaduais, municipais e outros, são analisadas e direcionadas aos              
Comandos Conjuntos para avaliarem a possibilidade de atendimento. De acordo com a            

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/elogioprofissionalsaude
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complexidade da solicitação, tais demandas poderão ser encaminhadas ao Gabinete de Crise,            
que determinará a melhor forma de atendimento. 
Fonte: Ministério da Defesa - Ascom 
 

Corrida para a Paz ocorre de forma virtual 
A tradicional Corrida do Dia Internacional dos Esportes Militares, conhecida como Corrida            
para a Paz, não poderia ficar de fora do calendário esportivo do ano. A pandemia provocada                
pela Covid-19 exigiu criatividade dos gestores esportivos e a Comissão Desportiva Militar do             
Brasil (CDMB) optou por realizá-la no formato virtual. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

ANA 
 
Seleção de consultor para estudar metodologias sobre reequilíbrio econômico-financeiro de          
serviços de saneamento recebe inscrições até 17 de julho 
Até a próxima sexta-feira, 17 de julho, está aberta a seleção do Banco Interamericano de               
Desenvolvimento (BID) para contratação de consultor a fim de estudar metodologias para            
reequilíbrio econômico-financeiro de contratos e serviços de abastecimento de água e           
esgotamento sanitário prestados no contexto das medidas de mitigação da pandemia do novo             
coronavírus (Covid-19). O edital da seleção está disponível no site do BID e o profissional               
atuará junto com a equipe da Agência Nacional de Águas (ANA). 
Para mais informações: https://www.ana.gov.br/ 
 

TRENSURB 
 
Sexta-feira (10) na Trensurb: 58,2 mil passageiros 
A Trensurb transportou 58.189 passageiros na sexta-feira (10), o que representa uma redução             
de 63,1% em relação à média de usuários transportados por dia útil na primeira quinzena de                
março – 157.636. Trata-se, porém, de um incremento de 4,4% em comparação à média de               
passageiros nos dias úteis da semana anterior (de 29 de junho a 3 de julho) – 55.747 – e de                    
4,9% em relação ao número de embarques registrados na quinta-feira (9) – 55.477. Já a               
demanda média de segunda (6) a sexta-feira (10) – 54.576 – foi 2,1% menor que a média de                  
passageiros dos dias úteis da semana anterior. No sábado (11), foram transportados 24.197             
usuários e, no domingo (12), 11.173. 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 
Governo zera Imposto de Importação de medicamento para atrofia muscular espinhal e            
outros 37 produtos 
A Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão interministerial presidido pelo Ministério da            
Economia, zerou o Imposto de Importação (II) do medicamento Zolgensma. A droga é             

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/corrida-para-a-paz-ocorre-de-forma-virtual
https://www.ana.gov.br/noticias/selecao-de-consultor-para-estudar-metodologias-sobre-reequilibrio-economico-financeiro-de-servicos-de-saneamento-recebe-inscricoes-ate-17-de-julho
http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5633
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considerada o medicamento mais caro do mundo, cotado a R$ 12 milhões, e não tem               
fabricação no Brasil. Na mesma reunião em que zerou o Imposto de Importação para o               
Zolgensma, o Comitê Executivo de Gestão (Gecex) zerou o Imposto de Importação para mais              
34 itens compostos de medicamentos e seus insumos, destinados ao combate à Covid-19. A              
lista inclui Ivermectina, Fondaparinux, Varfarina, Nitazoxanida, Edoxabana e Rivaroxabana.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
Estados e municípios recebem hoje auxílio de R$ 15,038 bilhões referente à LC 173/2020 
Banco do Brasil creditará nesta segunda-feira (13), nas mesmas contas do Fundo de             
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os recursos              
correspondentes à segunda parcela do auxílio financeiro de que trata a Lei Complementar nº              
173/2020. Serão depositados um total de R$ 15,038 bilhões para os entes subnacionais. Sobre              
esse valor não incide desconto para o Fundeb. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
BNDES 
 
Saneamento: BNDES apoia ampliação de esgotamento sanitário e abastecimento de água           
no Paraná 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiará com R$ 258             
milhões a ampliação de esgotamento sanitário e abastecimento de água em 14 municípios do              
Paraná, beneficiando 62 mil pessoas. O financiamento foi concedido à Companhia de            
Saneamento do Paraná (Sanepar) e acontece no âmbito do programa Avançar Cidades, do             
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O projeto deve gerar mais de seis mil             
empregos indiretos durante a fase de obras e outros 125 postos de trabalho, entre diretos e                
indiretos, após a sua conclusão. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/ 

 
CAIXA 
 
CAIXA ultrapassa R$ 4,24 bilhões em contratações pelo Pronampe e recebe novo limite 
Nesta segunda-feira (13), a CAIXA bateu o marco de R$ 4,24 bilhões de reais em créditos                
contratados pelo Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte            
(Pronampe). Com isso, o banco recebeu do Ministério da Economia um acréscimo de limite,              
que passa a ser de R$ 5,9 bilhões. Além do Pronampe, a CAIXA oferece várias linhas de                 
créditos para micro e pequenas empresas (MPE), como o Fundo de Aval para as Micro e                
Pequenas Empresas (Fampe), linha disponibilizada em parceria com o Sebrae para           
microempreendedores individuais e MPEs. Somando apenas as duas linhas, a CAIXA superou            
R$ 6 bilhões em fomento às MPEs durante o período de pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 
 
Caixa inicia pagamento do Saque Emergencial FGTS para trabalhadores nascidos em março 
A CAIXA inicia nesta segunda-feira (13) o pagamento do Saque Emergencial FGTS para cerca              
de 5,1 milhões de pessoas nascidas em março. O crédito será realizado em poupança social               

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/governo-zera-imposto-de-importacao-de-medicamento-para-atrofia-muscular-espinhal-e-outros-37-produtos
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/estados-e-municipios-recebem-hoje-auxilio-de-r-15-038-bilhoes-referente-a-lc-173-2020
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/Saneamento-BNDES-apoia-ampliacao-de-esgotamento-sanitario-e-abastecimento-de-agua-no-Parana/
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22465/caixa-ultrapassa-r-424-bilhoes-em-contratacoes-pelo-pronampe-e-recebe-novo-limite
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digital, aberta automaticamente pela CAIXA para os trabalhadores. O valor do saque é de até               
R$ 1.045,00, considerando a soma dos saldos de todas as contas do FGTS do trabalhador.               
Nesta etapa, poderão ser pagos até R$ 3,3 bilhões. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 
 
Auxílio emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom  
 

DATAPREV 
 
Painel do Trabalho detalha informações sobre o benefício emergencial 
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia lançou o Painel de               
Informações sobre o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), na              
última sexta-feira (10). O programa foi instituído pela Medida Provisória 936, substituída pela             
Lei nº 14.020 e sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. O painel é composto de               
quatro páginas e utiliza dados processados pela Dataprev. 
Para mais informações: https://portal2.dataprev.gov.br/ 
 
Consulte a situação do seu pedido no Auxílio Emergencial 
Desde maio, os cidadãos que fizeram solicitação do Auxílio Emergencial do Governo Federal             
podem consultar a situação dos seus requerimentos, por meio dos seguintes endereços:            
www.cidadania.gov.br/consultaauxilio e https://consultaauxilio.dataprev.gov.br, além do     
aplicativo e portal da Caixa. A ferramenta foi criada para dar transparência ao procedimento              
de análise, processamento, homologação e pagamento do benefício. 
Para mais informações: http://portal2.dataprev.gov.br/ 
 

IBGE 
 
Com diversificação e agilidade, Minuto IBGE celebra 100 edições 
O Minuto IBGE comemora hoje sua centésima edição. Lançado em maio de 2018, o podcast               
aborda semanalmente um novo tema, relacionando dados produzidos pelo IBGE com o dia a              
dia da população brasileira. Diante da pandemia de coronavírus, as pautas produzidas e             
editadas no Rio de Janeiro, onde fica a sede do IBGE, naturalmente ampliaram a distribuição               
de informações sobre a doença à população, embasadas na recente pesquisa PNAD COVID19.             
Também houve colaborações da Bahia (“Quilombolas x Covid”), Rio Grande do Sul (“Covid no              
Inverno”) e Pernambuco (“Abastecimento de Água”). 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 
 

○ Ministério da Educação 
 

Hospital da Rede Ebserh padroniza uso de saliva como teste para detectar infecção por              
coronavírus 
O Laboratório de Pesquisa em Infectologia (Lapi) do Complexo Hospitalar Universitário           
Professor Edgard Santos, vinculado à Universidade Federal da Bahia e à Rede Ebserh             

 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22456/caixa-inicia-pagamento-do-saque-emergencial-fgts-para-trabalhadores-nascidos-em-marco
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
https://portal2.dataprev.gov.br/painel-do-trabalho-detalha-informacoes-sobre-o-beneficio-emergencial
http://portal2.dataprev.gov.br/consulte-situacao-do-seu-pedido-no-auxilio-emergencial
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28277-com-diversificacao-e-agilidade-minuto-ibge-celebra-100-edicoes
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(Hupes-UFBA/Ebserh), conseguiu padronizar o uso de saliva como teste para detecção do            
coronavírus. Trata-se de uma ação inédita no Brasil, que está em estudo e aplicação há cerca                
de dois meses. A metodologia tem sido aplicada em pacientes e colaboradores do Hupes que               
apresentem sintomas compatíveis com a Covid-19. O procedimento por meio da coleta da             
saliva se caracteriza por não ser invasivo – o que traz menos desconforto para o paciente – e                  
por apresentar menor risco de contaminação para funcionários, pois é autocoletado pelo            
próprio paciente. Também possui menor custo, uma vez que não envolve meio de transporte              
e tubos, apenas um coletor estéril. Também não há necessidade de uso de equipamentos de               
proteção individual (EPI), que é necessário, por exemplo, quando se coleta por nasofaringe. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ | https://www.gov.br/ebserh/ 

 
UFSCar desenvolve sistema para auxílio no combate à Covid-19 
Além da busca por soluções que evitem o contágio e transmissão do novo Coronavírus, a               
dinâmica dos ambientes hospitalares também apresenta fatores de risco, a exemplo do            
procedimento que pode estabilizar um quadro de falência respiratória: a intubação traqueal.            
Questionando a pouca disponibilidade de dispositivos para realizar o controle da pressão dos             
balonetes dos tubos traqueais visando preservar a respiração do paciente durante cirurgias            
que envolvem anestesia geral ou quadros de complicação respiratória grave, um pesquisador            
do Departamento de Medicina da UFSCar trouxe o tema para a universidade visando discutir              
uma solução que facilitasse o trabalho de todos os profissionais da área da saúde através da                
utilização de um dispositivo nacional. Foi assim que teve origem a patente de invenção              
"Sistema para aquisição, armazenamento e transmissão da pressão do balonete de próteses            
endotraqueais" - o Cuffômetro inteligente - cujo depósito de pedido de patente foi realizado              
nesta sexta-feira (10) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial com titularidade            
da Universidade Federal de São Carlos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 
Alunos do curso de Geologia conquistam 1°lugar em evento internacional 
Alunos do curso de Geologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) conquistaram o 1°              
lugar no "Student Chapter Awards", na categoria melhor menor [com até 20 membros]             
capítulo estudantil. Em razão da pandemia de Covid-19, o evento aconteceu de forma virtual              
na última segunda-feira, 6 de julho. O prêmio em questão é fruto do relatório do período de                 
julho de 2018 a junho 2019 submetido à Associação Americana de Geólogos de Petróleo              
(AAPG). 
"Relatamos diversas atividades desenvolvidas, dentre elas, o programa "Geologia na escola,           
que tem três vertentes: palestra para o ensino fundamental, médio e ensino técnico.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 

 
Pesquisas na Rede Ebserh estudam novos tratamentos e formas de diagnóstico para a             
Covid-19 
Como hospitais universitários federais, as unidades da Rede Ebserh têm como atividades a             
assistência à saúde, mas também o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse contexto              
educacional e acadêmico, pesquisas clínicas estão sendo realizadas na busca por um            

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/hospital-da-rede-ebserh-padroniza-uso-de-saliva-como-teste-para-detectar-infecao-por-coronavirus
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/hospital-da-rede-ebserh-padroniza-uso-de-saliva-como-teste-para-detectar-infecao-por-coronavirus
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/ufscar-desenvolve-sistema-para-auxilio-no-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/alunos-do-curso-de-geologia-conquistam-1deglugar-em-evento-internacional
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tratamento eficaz ou por profilaxia da Covid-19 – medidas de prevenção ou imunização, como              
vacina, por exemplo. Em Natal (RN), o Hospital Universitário Onofre Lopes           
(Huol-UFRN/Ebserh) integra um consórcio de instituições mobilizadas para testar o uso de            
plasma sanguíneo no tratamento de casos graves de Covid-10 no estado do Rio Grande do               
Norte. A pesquisa liderada pelo Instituto de Medicina Tropical (IMT) da UFRN foi iniciada em               
junho, nos moldes de ações semelhantes desenvolvidas em outros estados brasileiros. 
A pesquisa se fundamenta na transfusão de sangue de alguém já curado após contrair o               
coronavírus para um paciente grave em tratamento da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 
Inep aborda Enem Digital em webnário sobre tecnologia 
O papel da tecnologia da informação para garantir a realização e a segurança do Exame               
Nacional do Ensino Médio (Enem) Digital, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e             
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi um dos assuntos abordados na noite desta             
quinta-feira, 9 de julho, durante webnário promovido por uma empresa de tecnologia. O             
evento on-line contou com a participação do diretor de Tecnologia da Informação e             
Disseminação de Informações Educacionais do Inep, Camilo Mussi, que ressaltou os principais            
avanços do Enem ao longo de 22 anos de existência. O Enem 2020 será realizado nos dias 17 e                   
24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021                   
(versão digital). Neste ano, as provas foram adiadas em razão da pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 
EBSERH 
 
Hospital da Rede Ebserh é pioneiro em Minas Gerais no transplante de fígado intervivos              
pediátrico 
Um bebê de um ano de idade, seis quilos e diagnóstico de cirrose hepática por deficiência de                 
alfa-1-antitripsina (AATD), doença genética que pode gerar implicações graves no fígado com            
necessidade de transplante, ganhou uma nova chance de vida graças a um procedimento             
inédito em Minas Gerais, o transplante hepático intervivos pediátrico, realizado pelo Hospital            
das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Vinculado à Rede Ebserh            
(HC-UFMG/Ebserh). A pequena Valentina, que recebeu parte do fígado do pai há cerca de dois               
meses, ganhou alta hospitalar na última sexta-feira, 10, e pode voltar para casa. Por causa da                
pandemia do novo coronavírus, os protocolos de segurança foram redobrados, visando a            
saúde de pacientes e equipe. Alexandre foi testado negativo para a Covid-19 dois dias antes               
do transplante. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
INEP 
 
Instituições de educação superior podem fazer ajustes nos dados declarados no Sistema            
Censup até 31 de julho 
Mais uma etapa do Censo da Educação Superior 2019 foi iniciada nesta segunda-feira, 13 de               
julho. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu o              

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/pesquisas-na-rede-ebserh-estudam-novos-tratamentos-e-formas-de-diagnostico-para-a-covid-19
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-aborda-enem-digital-em-webnario-sobre-tecnologia
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/hospital-da-rede-ebserh-e-pioneiro-em-minas-gerais-no-transplante-de-figado-intervivos-pediatrico
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período para as instituições de educação superior realizarem ajustes nos dados, se necessário,             
conforme as orientações do instituto. O Sistema Censup receberá ajustes nos dados até 31 de               
julho. A atribuição é do pesquisador institucional, que representa as instituições de educação             
superior, públicas e privadas, junto ao Inep. Os prazos previstos no cronograma inicial do              
Censo Superior foram ampliados devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. O             
cronograma da pesquisa estatística foi atualizado por meio da Portaria n.º 319, de 23 de abril.                
Durante todo o período, os pesquisadores institucionais têm à disposição uma série de             
materiais orientadores. 
Para mais informações: http://inep.gov.br/ 
 

○ Ministério da Infraestrutura 
 
Ministério da Infraestrutura traz ao Brasil 36º voo com carga de máscaras 
Chegou ao Brasil na noite deste domingo (12) o 36º voo da Latam, fretado pelo Ministério da                 
Infraestrutura (MInfra), com carga de máscaras compradas pelo Governo Federal e destinadas            
aos estados para enfrentamento à Covid-19. Desde o dia 6 de maio, o país já recebeu                
aproximadamente 224,5 milhões de máscaras cirúrgicas e do tipo N95 de um total de 240               
milhões de unidades adquiridas pelo Ministério da Saúde. O MInfra vai fretar mais de 40 voos                
para transportar a carga. 
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

FUNAI 
 
Covid-19: Funai distribui 10,9 mil cestas de alimentos para aldeias no estado do Tocantins 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) já distribuiu 10.925 cestas de alimentos para as              
comunidades indígenas sob a jurisdição da Coordenação Regional Araguaia Tocantins. Deste           
total, 5.808 cestas foram doadas por órgãos parceiros, 4.064 foram adquiridas com recursos             
da fundação e 1.053 foram compradas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)            
com recursos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH). 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 
 

○ Ministério de Minas e Energia 
 

13º Boletim de Monitoramento Covid-19 
A edição do Boletim de Monitoramento Covid-19 de hoje (13) traz informações de             
acompanhamento nos setores de energia elétrica, petróleo e gás natural, mineração, além            
dos números de servidores afetados pelo novo coronavírus. O número de casos recuperados             
atingiu quase 2 mil. 
Para mais informações: http://www.mme.gov.br/ 
 

○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 

 

http://inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6937784
https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/10044-minist%C3%A9rio-da-infraestrutura-traz-ao-brasil-36%C2%BA-voo-com-carga-de-m%C3%A1scaras.html
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6274-covid-19-funai-distribui-10-9-mil-cestas-basicas-para-aldeias-do-tocantins
http://www.mme.gov.br/web/guest/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/13-boletim-de-monitoramento-covid-19?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Ftodas-as-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pdAS9IcdBICN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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30 anos do ECA: Primeiro dia de Congresso Digital discute impactos da Covid-19 na vida de                
crianças e adolescentes 
Avanço da violência, crescimento do índice de evasão escolar e aumento de casos de trabalho               
infantil são alguns dos impactos que podem resultar da pandemia do novo coronavírus             
(Covid-19). Essa foi a avaliação do representante do Ministério da Mulher, da Família e dos               
Direitos Humanos (MMFDH) no primeiro dia do Congresso Digital 30 anos do ECA, nesta              
segunda-feira (13). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 
Brasil bate a marca de 275 mil cestas de alimentos distribuídas 
Em todo o país, o número de cestas de alimentos distribuídas ultrapassou a marca de 275 mil                 
unidades. Os dados referentes às doações feitas para povos e comunidades tradicionais a fim              
de minimizar os impactos do novo coronavírus (Covid-19) foram divulgados pelo Ministério da             
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), nesta segunda-feira (13). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 
Comitiva do Governo Federal acompanha ações da Operação Acolhida em Roraima 
Uma comitiva do Governo Federal esteve em Roraima (RR), entre os dias 8 e 10 de julho, para                  
acompanhar as ações de atendimento ao fluxo migratório venezuelano. As atividades           
monitoradas ocorrem no âmbito da Operação Acolhida - força-tarefa humanitária composta           
por 11 ministérios, entre eles, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos               
(MMFDH). A missão incluiu visita in loco a ocupações espontâneas, abrigos federais e postos              
de recepção e identificação dos imigrantes em Pacaraima e na capital Boa Vista. A comitiva               
também conheceu a Área de Proteção e Cuidados construída para prover atenção médica em              
casos suspeitos ou confirmados de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 
Covid-19: Conselheiros tutelares serão beneficiados com Equipamentos de Proteção         
Individual (EPIs) 
Os 30 mil conselheiros dos 5,9 mil Conselhos Tutelares (CTs) do país receberão kits de               
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nos próximos dias. O Ministério da Mulher, da             
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) iniciou o processo de aquisição emergencial dos             
itens na quarta-feira (08). Os kits serão compostos por máscaras e álcool em gel. A iniciativa                
visa combater a pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), além de garantir meios             
para a atuação dos conselheiros. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério das Relações Exteriores 
 

Diálogo Bilateral Brasil-França 
Brasil e França mantiveram, por videoconferência, em 7 de julho, diálogo político bilateral,             
para discutir temas internacionais e multilaterais de interesse comum. As partes trocaram            
impressões aprofundadas sobre o futuro da relação bilateral, a cooperação tecnológica, os            
fluxos de comércio e investimento, a cooperação transfronteiriça com a Guiana Francesa, no             

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/30-anos-do-eca-primeiro-dia-de-congresso-digital-discute-impactos-da-covid-19-na-vida-de-criancas-e-adolescentes
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contexto da propagação da Covid-19, a proteção do meio-ambiente, a preservação da            
biodiversidade e a luta contra a mudança climática. As partes concordaram em dar             
seguimento ao aprofundamento do diálogo. 
Para mais informações: http://www.itamaraty.gov.br/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
 
Covid-19: Fiocruz dará consultoria sanitária ao TSE nas Eleições 2020 
Um acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Fiocruz e os hospitais Sírio               
Libanês e Albert Einstein vai garantir consultoria sanitária para a Justiça Eleitoral sobre             
cuidados a serem adotados nas eleições municipais, em razão da pandemia causada pelo             
novo coronavírus (Covid-19). Conforme a emenda constitucional promulgada pelo Congresso          
Nacional, o primeiro turno será no dia 15 de novembro, e o segundo turno no dia 29 de                  
novembro.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
Fiocruz identifica nova variante do vírus influenza no Brasil 
Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) identificaram uma nova variante do           
vírus influenza, causador da gripe, em uma paciente da cidade de Ibiporã, no Paraná. As               
análises apontaram a presença do vírus influenza A(H1N2)v, que provoca infecção em porcos.             
O caso foi informado ao Ministério da Saúde, que notificou a Organização Mundial da Saúde               
(OMS), seguindo o regulamento sanitário internacional. O achado realizado em meio à            
pandemia de Covid-19, que sobrecarrega os serviços de saúde e a rede de laboratórios do               
país, demonstra a capacidade de resposta brasileira. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/l 

 

● AGENDA 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 

CONAB 
 
Novos produtos são adquiridos para cestas de alimentos destinadas a populações carentes 
A Conab realiza nesta próxima quinta-feira (16) mais um leilão para aquisição de alimentos e               
formação de cestas. Esta operação ocorre no âmbito da Ação de Distribuição de Alimentos              
(ADA), que é uma atividade continuada da Conab para atender populações em situação de              
insegurança alimentar e nutricional, e conta com recursos do Ministério da Cidadania (MC).             
Além da ação continuada por meio da ADA, a Conab também segue o atendimento às               
populações que se encontram em situação emergencial agravada diante a pandemia de            
Covid-19. Nesta terça-feira (14) serão adquiridos alimentos para a montagem de mais 20 mil              
cestas que serão distribuídas a famílias quilombolas de oito estados até meados de setembro.              

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21619-dialogo-bilateral-brasil-franca
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Esta ação que é resultado da parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos                 
Humanos (MMFDH), responsável em repassar os recursos. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 

  
○ Ministério da Saúde 

 
ANS 
 
Agenda Regulatória: ANS realiza novo encontro para discutir melhorias na regulação 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por intermédio da Diretoria de Normas e              
Habilitação dos Produtos (DIPRO), realizará no dia 14 de julho mais um encontro com              
representantes do setor para debater pontos da Agenda Regulatória 2019-2021. A reunião,            
que será gravada e disponibilizada posteriormente, discutirá o Aprimoramento da Nota           
Técnica de Registro de Produtos e a reformulação da política de Promoção da Saúde e               
Prevenção de Riscos e Doenças (Promoprev) na Saúde Suplementar. O Promoprev, inclusive,            
foi tema recente de um encontro virtual onde foram compartilhadas experiências exitosas de             
operadoras no contexto da coordenação do cuidado durante a pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: http://www.ans.gov.br/ 
 

 
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 1.884.967 casos de coronavírus e 72.833 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.154.837 (61,3%) estão recuperados* e outros 657.297 (34,9%) estão em          
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 
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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. 

 


