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● DESTAQUES 

 

○ União já repassou mais de R$ 30 bilhões pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao              
coronavírus 

○ Repasses federais para ações socioassistenciais chegam a 95,4% municípios elegíveis 

○ CAIXA já pagou R$ 7,1 bi do benefício emergencial de preservação do emprego e renda para 3,8                 
milhões de trabalhadores 

○ FCO Rural disponibiliza R$ 4 bilhões para o Plano Safra 2020-2021 

○ Hemocentros estão preparados para doação de sangue durante pandemia 

○ Fiocruz desenvolve solução emergencial para UTIs 

○ FCO Rural disponibiliza R$ 4 bilhões para o Plano Safra 2020-2021 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Advocacia-Geral da União 

 
AGU garante manutenção de auxílio a atingidos por rompimento de barragem em Mariana 
A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve na Justiça uma decisão que obriga a Fundação              
Renova a manter o pagamento de auxílio financeiro emergencial aos atingidos pelo            
rompimento de barragem da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais. A suspensão do             
pagamento atingiria cerca de 20 mil pessoas, comprometendo a renda da população que está              
em situação de vulnerabilidade tanto pelos efeitos do desastre quanto pela pandemia do             
novo coronavírus.  
Para mais informações: http://agu.gov.br/ 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 
Relatório do Serviço de Inspeção Federal registra aumento da demanda por certificados de             
exportação 
Serviço de Inspeção Federal (SIF) divulgou, nesta quarta-feira (15), a quarta edição do             
relatório de atividades sobre os impactos decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19)            
nas atividades do setor. Segundo o levantamento, a demanda por certificação sanitária para             
fins de exportação de produtos de origem animal do Brasil teve um aumento de 11% em                
junho deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O total de Certificados                
Sanitários Internacionais emitidos em junho foi de 32.153. 

 

http://agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/978436
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Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 
 
CONAB 
 
Custos de produção anual de mais de 40 produtos são atualizados 
Já estão disponíveis para consulta, no site da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),             
os novos custos de produção agrícola. São planilhas de mais de 40 produtos cultivados ou               
extraídos, entre carnes, atividade leiteira, açaí e outros, atualizadas anualmente. O trabalho            
de revisão do custo adotou uma metodologia que garantiu a segurança de todos os              
envolvidos no processo, tanto colaboradores como agentes do setor, de forma respeitar as             
medidas de enfrentamento a Covid-19, segundo o setor da Conab responsável pela pesquisa.  
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 
 
EMBRAPA 
 
Pesquisa vai avaliar impacto do coronavírus no consumo de pescado 
Será que a pandemia alterou o padrão de consumo e a comercialização de pescado no Brasil?                
Essa é a pergunta que a Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas-TO) e a Universidade Federal               
do Tocantins (UFT) pretendem responder por meio de um levantamento que está sendo             
realizado junto a consumidores e frigoríficos. A pesquisa é anônima e demora menos de três               
minutos para ser respondida.  
Para mais informações: https://www.embrapa.br/ 

 
○ Casa Civil 
 

BEm: Governo Federal prorroga prazos do Programa Emergencial de Manutenção do           
Emprego e da Renda 
Os prazos para o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda que ajuda               
empresas e empregados a enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19            
foram prorrogados por mais dois meses. De acordo com o decreto, o prazo máximo para o                
acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, que era de 90 dias, agora                 
será de 120 dias. Para empregado com contrato de trabalho intermitente, o decreto             
estabelece pagamento de benefício emergencial de R$600 por mais um mês, contado da data              
de encerramento do período de três meses, para os empregados com contrato de trabalho              
intermitente formalizado até 1º de abril, data da publicação da MP que cria o programa. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Manutenção de emprego e renda: portaria permite recontratação de funcionário demitido           
sem justa causa no período de 90 dias 
Foi publicada, nesta terça-feira (14), no Diário Oficial da União, a Portaria Nº 16.655 que               
permite a recontratação nos casos de rescisão sem justa causa e depois a recontratação em               
menos de 90 dias depois. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública               
devido à pandemia de coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/relatorio-do-servico-de-inspecao-federal-registra-aumento-da-demanda-por-certificados-de-exportacao
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3508-custos-de-producao-anual-de-mais-de-40-produtos-sao-atualizados
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/54242793/pesquisa-vai-avaliar-impacto-do-coronavirus-no-consumo-de-pescado
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/bem-governo-federal-prorroga-prazos-do-programa-emergencial-de-manutencao-do-emprego-e-da-renda
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16.655-de-14-de-julho-de-2020-266640831
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/manutencao-de-emprego-e-renda-portaria-permite-recontratacao-de-funcionario-demitido-sem-justa-causa-no-periodo-de-90-dias
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○ Ministério da Cidadania 

 
Repasses federais para ações socioassistenciais chegam a 95,4% dos municípios elegíveis 
Para auxiliar a rede socioassistencial de estados e municípios no período de pandemia             
causada pelo novo coronavírus, o Governo Federal destinou recursos a serem aplicados em             
três vertentes: aquisição de Equipamentos de Proteção Individual; compra de alimentos e            
realização de ações assistenciais. Mais de 5,3 mil municípios já receberam o repasse             
emergencial, o que representa 95,4% dos municípios elegíveis. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 
 
Ministério da Cidadania participa de Cúpula Ministerial da OCDE na América Latina e Caribe              
para debater informalidade e inclusão social nos tempos do novo coronavírus 
O evento promovido pela OCDE na América Latina e Caribe discute medidas adotadas pelos              
países da região para fazer frente à crise provocada pelo novo coronavírus. Os encontros              
visam ainda proporcionar oportunidades para fortalecer a cobertura e sustentabilidade dos           
sistemas de saúde, analisar formas de transição dos trabalhadores informais para a            
formalidade e avançar na criação de consenso sobre a premência das reformas            
socioeconômicas a serem implementadas após a pandemia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 

○ Ministério da Defesa 
 

Forças Armadas ajudam comunidade indígena de Pernambuco com cestas básicas 
Na manhã da última terça-feira (14), o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado realizou apoio              
logístico em ação social na comunidade indígena de Buíque, em Pernambuco. Os            
mantimentos, coletados pela Companhia Nacional de Abastecimento, foram transportados         
para a aldeia indígena de Kapinawá com o apoio de 62 militares, em 10 viaturas, totalizando                
1.000 cestas básicas entregues. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
Estações do Metrô recebem desinfecção pelo Comando Militar do Nordeste 
Nesta quarta-feira, 15, as estações Jaboatão, Camaragibe, Joana Bezerra e Aeroporto           
recebem uma atividade de desinfecção feita em parceria da CBTU com o Comando Militar do               
Nordeste, formado por militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea               
Brasileira. A ação envolve militares capacitados em Defesa Química, Biológica, Radiológica e            
Nuclear e visa mitigar a possível contaminação pelo novo coronavírus. Os produtos utilizados             
são todos certificados pela Anvisa e tiveram seu valor custeado pelo Ministério da Defesa. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 
 

 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/repasses-federais-para-acoes-socioassistenciais-chegam-a-95-4-dos-municipios-elegiveis
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/ministerio-da-cidadania-participa-de-cupula-ministerial-da-ocde-na-america-latina-e-caribe-para-debater-informalidade-e-inclusao-social-nos-tempos-do-novo-coronavirus
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-ajudam-comunidade-indigena-de-pernambuco-com-cestas-basicas
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8556
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SUDECO 
 
FCO Rural disponibiliza R$ 4 bilhões para o Plano Safra 2020-2021 
Por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), pequenos,           
médios e grandes produtores rurais terão como solicitar financiamento para o Plano Safra             
2020-21. Serão disponibilizados R$ 4 bilhões por meio do FCO Rural (Programação 2020). O              
recurso federal para o Plano Safra foi anunciado este mês. No total, foram liberados R$ 236,3                
bilhões. Um aumento de 6,1% do valor, comparado com 2019. O recurso será destinado a               
custeio e comercialização, bem como investimentos em infraestrutura e inovação tecnológica.           
O Plano Safra deste ano objetiva incentivar a produção sustentável, como forma de retomar a               
economia, assim como garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de              
alimentos no país, durante e após a pandemia do novo coronavírus. 
Para mais informações: http://www.sudeco.gov.br/ 
 

TRENSURB 
 
Trensurb transporta 57,5 mil passageiros na terça-feira (14)  
A Trensurb transportou 57.479 passageiros na terça-feira (14), o que representa uma redução             
de 63,5% em relação à média de usuários transportados por dia útil na primeira quinzena de                
março – 157.636 – e de 1,6% em comparação ao número de embarques registrados na               
segunda-feira (13) – 58.440. Trata-se, porém, de uma incremento de 5,3% em relação à média               
de passageiros nos dias úteis da semana anterior – 54.576. 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 

União já repassou mais de R$ 30 bilhões pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao              
coronavírus 
A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia apresentou nesta terça-feira (14)             
dados atualizados sobre os impactos da Lei Complementar nº 173/2020 sobre as finanças de              
estados, municípios e Distrito Federal. Essa lei estabeleceu o Programa Federativo de            
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que inclui um conjunto de ações como            
o repasse federal de R$ 60,15 bilhões para os entes subnacionais ainda em 2020. A segunda                
parcela desse total foi creditada nesta segunda-feira (13), em um total de R$ 15,037 bilhões. A                
primeira parcela, de R$ 15,036 bilhões, foi creditada em 9 de junho. Ou seja, até agora já                 
foram repassados mais de R$ 30,07 bilhões.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

 
Receita prorroga para setembro prazo para entrega da Escrituração Contábil Fiscal 
A Receita Federal informa a prorrogação do prazo para entrega da Escrituração Contábil Fiscal              
(ECF), referente ao exercício de 2020, para o último dia útil do mês de setembro deste ano. A                  
medida está prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.965, de 13 de julho de 2020, publicada                
no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15). Em condições normais, a apresentação da              
ECF deve ser transmitida até o último dia útil do mês de julho de cada ano. Entretanto, em                  

 

http://www.sudeco.gov.br/web/guest/destaque1/-/asset_publisher/qjuNAxg2C0vA/content/fco-rural-disponibiliza-r-4-bilhoes-para-o-plano-safra-2020-2021?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.sudeco.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fdestaque1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qjuNAxg2C0vA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D7
http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5635
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/uniao-ja-repassou-mais-de-r-30-bilhoes-pelo-programa-federativo-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=111014
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decorrência da pandemia da Covid-19, foram adotadas medidas que resultaram não apenas            
em restrições para o regular exercício da atividade econômica, mas também ao exercício de              
várias atividades profissionais, inclusive a dos profissionais contábeis responsáveis pela          
elaboração das escriturações societárias e fiscais das pessoas jurídicas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

 
Ministério da Economia suspende temporariamente registro no Siscoserv 
As secretarias especiais de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT) e da Receita             
Federal do Brasil (SERFB) do Ministério da Economia informam que, em face da pandemia da               
Covid-19, o governo federal tem prorrogado os prazos para cumprimento de diversas            
obrigações que recaem sobre o setor privado brasileiro. Nessa esteira, foi publicada a Portaria              
Conjunta SECINT/RFB n° 25, de 26 de junho de 2020, que suspende temporariamente, de 1º               
de julho a 31 de dezembro de 2020, o prazo para a realização de registros no Sistema                 
Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam            
Variações no Patrimônio (Siscoserv). Adicionalmente, o cenário de pandemia também          
acarretou a necessidade de redirecionamento dos recursos orçamentários do governo federal           
para ações de enfrentamento à crise sanitária.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 

CAIXA 
 
CAIXA já pagou R$ 7,1 bi do benefício emergencial de preservação do emprego e renda para                
3,8 milhões de trabalhadores 
Desde o dia 04 de maio, quando teve início a disponibilização do Benefício Emergencial de               
Preservação do Emprego e Renda (BEm) para trabalhadores com carteira assinada que            
tiveram seus ganhos reduzidos em função da pandemia, a CAIXA já registrou 7,9 milhões de               
pagamentos a 3,8 milhões de trabalhadores, num montante de R$ 7,1 bilhões em recursos              
disponibilizados. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 
 

Auxílio Emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom 

 
○ Ministério da Educação 

 
Mapeamento da Covid-19 em São Carlos (SP) tem participação de hospital da Rede Ebserh 
O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, vinculado à Rede Ebserh             
(HU-UFSCar/Ebserh), participa, juntamente com outras instituições do município, do maior          
levantamento de identificação da prevalência da Covid-19 feito em uma cidade do país, tendo              
como critério as testagens por número de habitantes. O “Testar para Cuidar – Programa de               
Mapeamento da Covid-19” está na terceira de quatro etapas, com o objetivo de entrevistar e               
testar 5.600 pessoas.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/receita-prorroga-para-setembro-prazo-para-entrega-da-escrituracao-contabil-fiscal
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-25-de-26-de-junho-de-2020-264420907
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-25-de-26-de-junho-de-2020-264420907
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/ministerio-da-economia-suspende-temporariamente-registro-no-siscoserv
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22490/caixa-ja-pagou-r-71-bi-do-beneficio-emergencial-de-preservacao-do-emprego-e-renda-para-38-milhoes-de-e-trabalhadores
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mapeamento-da-covid-19-em-sao-carlos-sp-tem-participacao-de-hospital-da-rede-ebserh
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FNDE libera R$ 70 milhões da sexta parcela do PNATE para manutenção do transporte              
escolar 
Para apoiar a política de transporte escolar nos estados e municípios brasileiros, o Fundo              
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) liberou, no último dia 10 de junho, a sexta               
parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no valor de R$ 70,8                
milhões. A transferência garante a manutenção das ações voltadas para o transporte dos             
estudantes, mesmo nesse período em que as aulas na rede pública estão suspensas devido à               
pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 

Crianças internadas no hospital da Rede Ebserh de São Luís recebem reforço escolar 
Profissionais do hospital deram continuidade de forma adaptada aos estudos desses           
pacientes, mesmo com o cenário atípico provocado pela Covid-19. Atualmente, 12 crianças            
estão recebendo esse acompanhamento. Esse número é muito variável, pois altera de acordo             
com a quantidade de pacientes internados que estão em condições clínicas de participar.             
Desde o início da pandemia, cerca de 45 crianças já tiveram a oportunidade de receber esse                
estímulo na beira do leito, lembrando que foi um período de limitação de acesso de pacientes                
para tratamentos eletivos em função da pandemia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 
EBSERH 
 
Com investimentos de R$ 5,1 milhões da Ebserh, Hospital de Lagarto totaliza 66 leitos para               
pacientes com Covid-19 
O Hospital Universitário de Lagarto, vinculado à Universidade Federal de Sergipe e à Rede              
Ebserh (HUL-UFS/Ebserh), passou a contar com mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva              
(UTI), totalizando 66 leitos disponibilizados para o atendimento a pacientes com suspeita ou             
confirmação de Covid-19. A ampliação faz parte das ações de enfrentamento à pandemia por              
parte da unidade hospitalar, que foram iniciadas no início de abril com a criação da Unidade                
de Doenças Respiratórias (Ala Covid) e complementadas mais recentemente com a instalação            
do hospital provisório. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 
 

Mais de 4 mil teleatendimentos já foram feitos por hospital da Rede Ebserh no Recife 
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, vinculado à Rede Ebserh             
(HC-UFPE/Ebserh), já realizou 4.664 teleatendimentos de acordo com os dados divulgados           
pela sua Central de Telemonitoramento Clínico (CTC). Os números são relacionados às            
atividades do Núcleo de Telessaúde (Nutes) da UFPE, no período de 27 de março a 7 de julho                  
deste ano. Do total de teleatendimentos, 61% (2.841) foram de teleorientações por chat e              
39% (1.823) de teleconsultas por vídeo. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/fnde-libera-r-70-milhoes-da-sexta-parcela-do-pnate-para-manutencao-do-transporte-escolar
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/criancas-internadas-no-hospital-da-rede-ebserh-de-sao-luis-recebem-reforco-escolar
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/com-investimentos-de-r-5-1-milhoes-da-ebserh-hospital-de-lagarto-totaliza-66-leitos-para-pacientes-com-covid-19
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/mais-de-4-mil-teleatendimentos-ja-foram-feitos-por-hospital-da-rede-ebserh-no-recife
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ANAC 
 
Flexibilização da regra de uso de slots é estendida para próxima temporada de coordenação 
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) prorrogou a medida (waiver) que abona o              
cancelamento de slots (horários de chegada e partida em aeroportos coordenados) do cálculo             
do índice de regularidade para a obtenção de direitos históricos pelas companhias aéreas.             
Com aplicação de condições e regras específicas, a regra valerá também para a temporada              
Inverno 2020 (W20), compreendida entre 25/10/2020 e 27/03/2021. Essa decisão está           
alinhada com o movimento de outras autoridades internacionais em apoio ao setor durante a              
pandemia por Covid-19. 
Para mais informações: https://www.anac.gov.br/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
FUNAI 
 
Covid-19: Funai entrega mais de 320 mil cestas de alimentos a famílias indígenas 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) já entregou mais de 320 mil cestas de alimentos a                
indígenas em situação de vulnerabilidade social em todo o país. O objetivo é garantir a               
segurança alimentar desses povos e colaborar para que eles permaneçam nas aldeias. A             
medida ajuda a minimizar as chances de contágio pelo novo coronavírus. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 
 

Indígenas em tratamento de saúde recebem cestas básicas com produtos naturais 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) distribuiu 30 cestas básicas compostas exclusivamente            
por produtos orgânicos para indígenas em tratamento de saúde na Casa do Índio, em Icoaraci,               
distrito localizado a 17 km de Belém (PA). As cestas foram doadas pela Cooperativa              
Agropecuária de Produtos Familiares Irituenses (D'Irituia). "Esse tipo de iniciativa é admirável            
em tempos difíceis de pandemia, pois assegura alimentação de qualidade aos indígenas em             
tratamento de saúde, sobretudo por se tratar de produtos agroecológicos", afirma o chefe da              
CR Baixo Tocantins, Marcelo Menezes. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 
Campanha incentiva empresas a promoverem arrecadação de doações 
A ação, organizada para arrecadar doações no período da pandemia do novo coronavírus, foi              
lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em busca de               
parceiros sensibilizados com o estado atual da população em situação de vulnerabilidade            
social. Empresas interessadas em participar do movimento podem providenciar a          
arrecadação. São aceitos alimentos não perecíveis e itens de higiene. O material deverá ser              
recolhido por meio do próprio serviço de delivery prestado por bares, restaurantes, farmácias             
e supermercados. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 

https://www.anac.gov.br/noticias/2020/flexibilizacao-da-regra-de-uso-de-slots-e-estendida-para-proxima-temporada-de-coordenacao
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6279-covid-19-funai-entrega-mais-de-320-mil-cestas-de-alimentos-a-familias-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6277-indigenas-em-tratamento-de-saude-recebem-cestas-basicas-com-produtos-naturais
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6277-indigenas-em-tratamento-de-saude-recebem-cestas-basicas-com-produtos-naturais
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/campanha-delivery-solidario-incentiva-empresas-a-fazer-doacoes
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○ Ministério da Saúde 

 
Hemocentros estão preparados para doação de sangue durante pandemia 
O Ministério da Saúde reforça à população que as doações de sangue continuem, mesmo              
neste momento em que o país registra casos e óbitos pela Covid-19. No Brasil, existem 32                
hemocentros públicos, sendo, pelo menos um em cada estado, bem como outras instituições             
que recebem doadores de sangue e ajudam a manter os serviços de saúde abastecidos. Todos               
esses serviços estão disponíveis com condições para lavagem de mãos, uso de antissépticos e              
acolhimento que minimizem a exposição e o aglomerado de pessoas. Cuidados com a             
higienização das áreas, instrumentos e superfícies também têm sido intensificados pelos           
hemocentros. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
Covid-19: Brasil já tem mais de 1,2 milhão de curados 
Nesta terça-feira (14) o Brasil registrou 1.209.208 pessoas recuperadas da doença. No mundo             
todo, estima-se que cerca de 6,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se              
recuperaram. O número de pessoas curadas é superior à quantidade de casos ativos             
(643.483), que são pacientes que estão em acompanhamento médico. O registro de pessoas             
curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados (62,8%).  
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
ANS 
 
Nota de esclarecimento 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que foi proferida decisão, em sede              
de agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da medida cautelar proferida na ação civil              
pública que determinou a inclusão dos testes sorológicos que detectam a presença de             
anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao Coronavírus no Rol de           
Procedimentos e Eventos em Saúde. O tema será levado para discussão da Diretoria Colegiada              
da ANS, que avaliará a medida a ser tomada. Enquanto isso, segue válida a Resolução               
Normativa nº 458, que desde o dia 29/06 obrigou os planos de saúde a oferecerem os exames                 
sorológicos - pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM (com Diretriz de Utilização) para              
Covid-19. 
Para mais informações: http://www.ans.gov.br/ 
 
FIOCRUZ 
 
Fiocruz desenvolve solução emergencial para UTIs 
Diante de uma grave crise sanitária, que ceifa milhares de vidas em todo o planeta, a Fiocruz                 
tem se mobilizado, em diversas frentes, para promover ações de enfrentamento e mitigação             
do problema. Sabendo que a pandemia do novo coronavírus atinge indistintamente a todos,             
mas cobra um preço ainda maior das populações periféricas, a Coordenação-Geral de            
Infraestrutura dos Campi (Cogic/Fiocruz) desenvolveu um aparato para condicionamento de          

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47203-hemocentros-estao-preparados-para-doacao-de-sangue-durante-pandemia
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47202-covid-19-brasil-ja-tem-mais-de-1-2-milhao-de-curados
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5708-nota-de-esclarecimento
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ar em UTIs em crises de emergência. A invenção representa uma resposta simples e barata               
para um dos grandes desafios do SUS diante da Covid-19, sobretudo em regiões mais pobres               
do Brasil. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
Plataforma disponibilizada pela Fiocruz agilizará processamento de testes de Covid-19 em           
SC 
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, anunciou nesta segunda-feira (13), apoio da             
Fundação no processamento de testes para detectar a Covid-19 em Santa Catarina (SC), a              
partir de uma plataforma automatizada que agilizará o procedimento no estado e possibilitará             
a realização de 400 exames diários. O anúncio foi feito durante a 56ª Reunião Técnica da                
Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o enfrentamento à            
pandemia da Covid-19 no Brasil (CEXCORVI). O custo da plataforma é de R$ 1,2 milhões, e só                 
foi possível por conta da ação estruturada com o Ministério da Saúde e pelo histórico da                
produção nacional de testes moleculares, a exemplo dos de HIV, HPV, Hepatite B, e da               
expertise na testagem e processamento de exames ligados à rede de bancos de sangue              
(Hemorrede), de acordo com Nísia.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

○ Ministério do Turismo 
 

MTur, Wakalua e OMT lançam desafio de startups para acelerar a retomada do turismo              
através da inovação 
O Ministério do Turismo (MTur) lançou, nesta quarta-feira (15), o 1º Desafio Brasileiro de              
Inovação em Turismo, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações             
(MCTI), Wakalua Innovation Hub - primeiro polo global de inovação em turismo, e com a               
Organização Mundial do Turismo (OMT), agência da ONU dedicada ao setor. A competição             
inédita busca soluções para a retomada do turismo brasileiro através de projetos de base              
tecnológica que respondam tanto a necessidades imediatas do contexto pós-pandemia,          
quanto a desafios gerais do turismo brasileiro.  
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
CULTURA 
 
Funarte e UFRJ lançam o Sistema Nacional de Orquestras Sociais  
O Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos), fruto de parceria entre a Fundação Nacional              
de Artes – Funarte e a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, principia suas atividades                 
dia 15 de julho, quarta-feira. O lançamento será com uma “live”, no canal Arte de Toda Gente,                 
do Youtube, às 18h. Num primeiro momento, devido às restrições impostas pela pandemia de              
Covid-19, o projeto terá apenas ações online – cursos, oficinas e publicações, disponibilizadas             
de modo virtual, todas gratuitas, mediante inscrição. Mais tarde, as atividades serão            
presenciais, em várias cidades das cinco regiões do país, junto a instituições parceiras.  
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-desenvolve-solucao-emergencial-para-utis-0
https://portal.fiocruz.br/noticia/plataforma-disponibilizada-pela-fiocruz-agilizara-processamento-de-testes-de-covid-19-em-sc
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13629-mtur,-wakalua-e-omt-lan%C3%A7am-desafio-de-startups-para-acelerar-a-retomada-do-turismo-atrav%C3%A9s-da-inova%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13628-funarte-e-ufrj-lan%C3%A7am-o-sistema-nacional-de-orquestras-sociais.html
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EMBRATUR 
 
Embratur e Secretaria Municipal do Rio de Janeiro alinham campanhas para promover a             
retomada do Turismo na cidade 
O presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Gilson            
Machado Neto, participou de uma videoconferência, nesta terça-feira (14), com          
representantes do trade turístico do Rio de Janeiro, em reunião organizada por Camila Sousa,              
secretária Municipal de Turismo e Legado Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro. Junto a               
técnicos e gerentes da Agência, Gilson se colocou à disposição para ajudar a alinhar a linha de                 
atuação das campanhas planejadas para que cariocas e brasileiros que vivem nas            
proximidades do Rio de Janeiro redescubram os diversos equipamentos turísticos a as            
imensas possibilidades de lazer que a cidade possui, em especial para o Turismo de Natureza. 
Para mais informações: http://www.embratur.gov.br/ 
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 
 
Contaminações e mortes por Covid-19 no Marajó indicam queda, mas ainda preocupam 
Um grupo de seis pesquisadores, associados a Campanha Marajó Vivo, divulga novo balanço             
sobre a pandemia de Covid-19 na região paraense até o mês de junho. Por meio de uma nota                  
técnica, eles apontam que, apesar do aumento do número de casos confirmados e de óbitos               
no total, a taxa de crescimento das contaminações e das mortes vem diminuindo             
semanalmente, o que pode indicar uma queda no índice de transmissão do vírus e da               
letalidade decorrente da doença. Apesar da relativa queda, os números ainda preocupam.            
Somente no período de 1° a 29 de junho, o número de infectados em todo o Marajó passou                  
de 2.351 para 5.986.  
Acesse a íntegra da nota em: https://bit.ly/NotaMarajoVivoJunho  

            Para mais informações: https://www.museu-goeldi.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 
IPEA 
 
Pandemia amplia desigualdade no sistema educacional, diz estudo do Ipea 
De acordo com o pesquisador, a paralisia das atividades escolares, provocada pela pandemia             
do novo coronavírus, evidencia e aprofunda o desequilíbrio social. Além da precariedade            
tecnológica das escolas, o estudo mostra que os alunos com menor acesso à internet e a                
dispositivos, ou aqueles cujos responsáveis têm menor escolaridade e menor disponibilidade           
para acompanhar as atividades de ensino remotas, são os mais prejudicados. Essas            
desigualdades não serão resolvidas com o retorno às aulas, uma vez que os protocolos de               
prevenção preveem o rodízio de alunos, com parte assistindo às aulas presencialmente e             

 

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/Embratur_e_Secretaria_Municipal_do_Rio_de_Janeiro_alinham_campanhas_para_promover_a_retomada_do_Turismo_na_cidade.html
https://bit.ly/NotaMarajoVivoJunho
https://www.museu-goeldi.br/noticias/contaminacoes-e-mortes-por-covid-19-no-marajo-indicam-queda-mas-ainda-preocupa
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parte remotamente. A falta de estrutura durante a pandemia pode aumentar outro grande             
problema brasileiro: a evasão escolar.  
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 
 

○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 
Covid-19: Cai número de denúncias de violações contra crianças e adolescentes no Disque             
100 
A pandemia do novo coronavírus ocasionou a redução de 18% nas denúncias de violência              
contra a criança e o adolescente recebidas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos). Os              
números foram apresentados, nesta quarta-feira (15), pelo secretário nacional dos direitos da            
criança e do adolescente, Maurício Cunha, durante webinário internacional sobre a proteção            
de crianças contra a violência, o abuso e o abandono no contexto da Covid-19. Os dados                
integram comparativo dos meses de abril deste ano e de 2019. No mesmo período, ocorreu o                
inverso em outros segmentos. Houve aumento de 37% da violência contra a mulher e de 47%                
da violência contra demais grupos vulneráveis. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/  

  
● AGENDA 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
ANAC 
 
ANAC promove terceira edição do Segurança em Foco de 20 a 23/7 
Nos dias 20, 21, 22 e 23 de julho de 2020, sempre das 10h ao meio-dia, acontece a terceira                   
edição do evento digital gratuito Segurança em Foco. Promovido pela Agência Nacional de             
Aviação Civil (ANAC), a série de eventos com a marca Segurança em Foco têm como objetivo                
esclarecer dúvidas dos regulados e demais interessados sobre assuntos relacionados à           
atuação da ANAC, como segurança operacional, aeronavegabilidade e infraestrutura         
aeroportuária. Para o primeiro dia desta edição (20/7), foram convidados a assessora técnica             
na área de fatores humanos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes             
Aeronáuticos (CENIPA), Vanessa Vieira Dias Kfouri, e o médico psiquiatra especialista em            
dependência química da Azul Linhas Aéreas, Jose Eliezio Rodrigues, que discutirão a saúde             
mental de tripulantes durante e após a pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.anac.gov.br/ 
 

○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 
Educação no contexto da pandemia será debatida durante três dias de seminário online 
Entre os dias 15 e 17 de julho, estudantes, gestores públicos, especialistas em educação,              
representantes do terceiro setor e da iniciativa privada participarão do seminário on-line            
“Construindo Futuros: Pontes para Educação”. O evento, promovido pelo Conselho Nacional           

 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36069
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

da Juventude (Conjuve), no YouTube, tem o objetivo de discutir os principais desafios             
impostos pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito educacional. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 1.966.748 casos de coronavírus e 75.366 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.255.564 (63,8%) estão recuperados* e outros 635.818 (32,3%) 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 as 16h pelos Ministérios e órgãos vinculados. 
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