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● DESTAQUES 

 

○ Mais de 183 milhões de Equipamentos de Proteção Individual distribuídos pelo Governo do Brasil 

○ Ministro da Economia participa de reunião virtual do G20 sobre ações contra Covid-19 

○ Prossegue apoio da Defesa e Saúde a comunidades indígenas 

○ Sudam já disponibilizou R$ 112,8 milhões durante a pandemia de Covid-19 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
INCRA 
 
Beneficiários de Petrolina (PE) recebem mais de R$ 250 mil em créditos 
O Incra em Pernambuco liberou 253,4 mil reais em Crédito Instalação, para o             
desenvolvimento de atividades produtivas nas modalidades Fomento Mulher, Semiárido e          
Fomento, em 16 de julho (quinta-feira). O investimento beneficia 55 famílias de três             
assentamentos do município de Petrolina (PE). Embora a autarquia esteja trabalhando com            
redução do atendimento ao público externo e a restrição de viagens a campo em função da                
pandemia da Covid-19, a aplicação dos recursos foi viabilizada por meio de parceria com a               
Prefeitura de Petrolina, visando a continuidade das atividades essenciais ao trabalhador do            
campo. 
Para mais informações: http://www.incra.gov.br/ 
 

○ Casa Civil 
 
Balanço de medidas do Governo Federal: 17ª 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. Acompanhe o balanço das principais               
ações realizadas nesta semana (11 a 17 de julho). 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Medidas adotadas pelo Governo Federal no combate ao coronavírus - 17 de julho 

 

http://www.incra.gov.br/pt/beneficiarios-de-petrolina-pe-recebem-mais-de-r$-250-mil-em-creditos.html
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/balanco-de-medidas-do-governo-federal-17a-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
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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 17 de julho. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Sem aglomeração: Correios lançam três serviços digitais 
Para facilitar o acesso aos serviços prestados e evitar aglomerações, os Correios lançaram,             
nesta quarta-feira (15), três serviços digitais que podem ser solicitados pelo site ou pelo              
aplicativo: Entrega Digital, Aviso de Recebimento (AR) e o e-Carta Fácil. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Casa do parto de São Sebastião, no DF, passa por descontaminação  
Marinha, Exército e Aeronáutica agem em todo território nacional contra a pandemia causada             
pelo novo coronavírus. Militares do Comando Conjunto Planalto descontaminaram as          
instalações da Casa de Parto, em São Sebastião, Distrito Federal. Os profissionais, com a              
proteção individual necessária, aplicaram solução a base de cloro e higienizaram os lugares de              
maior circulação de pessoas e, principalmente, as superfícies comuns ao toque, como            
maçanetas, balcões e assentos. 
Operação Covid-19 
Desde 20 de março, os militares estão em atividade por todo o País, contribuindo em diversas                
frentes neste momento delicado provocado pela Covid-19. A partir do decreto de estado de              
emergência do Governo Federal, o Ministério da Defesa criou o Centro de Operações             
Conjuntas para atuar na coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no              
combate à pandemia. Foram ativados 10 Comandos Conjuntos, além do Comando           
Aeroespacial. O efetivo conta com 34 mil homens e mulheres das Forças de Defesa, e o                
emprego de 107 embarcações, 85 aeronaves e 1.802 viaturas. A iniciativa integra o esforço do               
governo federal no enfrentamento à pandemia que recebeu o nome de Operação Covid-19.  
Os militares já atuaram em 1.895 patrulhas fluviais e 15 navais, apoiaram os órgãos de               
segurança pública no controle de circulação na fronteira em 7.009 postos, além de montarem              
3.249 barreiras sanitárias e 1.431 postos de triagem. Órgãos de saúde contaram com o auxílio               
dos homens e mulheres da Defesa em 2.297 ações. E as aeronaves da Força Aérea Brasileira                
cruzaram os céus do País para transportar 17.554 mil toneladas de insumos hospitalares,             
voando o equivalente a 14 voltas ao mundo com material de saúde e suprimentos. A Pasta da                 
Defesa atuou, ainda, no reparo de 1.468 respiradores danificados, que foram consertados e             
entregues para diversas instituições de saúde em todo o Brasil. 
Por todo o País, 21 mil militares doaram sangue para contribuir na manutenção dos estoques               
nos hemocentros dos 26 estados e do Distrito Federal. Para conscientizar a população sobre              
métodos de prevenção à pandemia, foram realizadas 2.139 campanhas. Durante esses mais            
de 100 dias, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica arrecadaram e distribuíram               
728.842 cestas básicas. A medida é essencial no apoio às famílias em situação de              
vulnerabilidade social. Da mesma forma, o auxílio foi prestado a aldeias indígenas. Entre as              

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/medidas-adotadas-pelo-governo-federal-no-combate-ao-coronavirus-17-de-julho-1
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/sem-aglomeracao-correios-lancam-tres-servicos-digitais
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inúmeras atividades desenvolvidas pelos militares está a desinfecção de áreas de grande            
circulação. Um total de 3.348 locais públicos foram higienizados, como terminais rodoviários,            
estações de metrô, órgãos públicos civis e militares. 
Fonte: Ministério da Defesa - Ascom 

 
Prossegue apoio da Defesa e Saúde a comunidades indígenas 
As ações conjuntas dos Ministérios da Defesa e da Saúde para apoiar as comunidades              
indígenas no combate à Covid-19 prosseguem. Nesta sexta-feira, 17, foi deflagrada a Missão             
Tiriós, que irá levar assistência e insumos de saúde, além de mais de seis toneladas de cestas                 
básicas, para comunidades indígenas do Complexo Tumucumaque, localizado na região em           
que o Brasil faz fronteira com o Suriname. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

Sudam já disponibilizou R$ 112,8 milhões durante a pandemia de Covid-19 
A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) já liberou, desde meados de            
março, R$ 112,8 milhões para investimentos em ações de infraestrutura e aquisição de             
materiais na área da Amazônia Legal. Os repasses atenderam os estados do Acre, Amapá,              
Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins. 
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/ 

 
○ Ministério da Economia 

 
Ministro da Economia participa de reunião virtual do G20 sobre ações contra Covid-19 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa, neste sábado (18), da Reunião de ministros              
de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20. No encontro virtual, serão analisados os               
resultados das ações adotadas pelos países do grupo como resposta coletiva aos efeitos             
sanitários, econômico-financeiros e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
CAIXA 
 
Presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, explica novo calendário do Auxílio Emergencial 
O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, explica, em vídeo, que o novo calendário de              
pagamentos do Auxílio Emergencial passa a ser organizado em ciclos de crédito em conta              
poupança social digital e saque em espécie. Os beneficiários continuam recebendo a parcela a              
que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 

 
○ Ministério de Minas e Energia 

 
PETROBRAS 
 

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/prossegue-apoio-da-defesa-e-saude-a-comunidades-indigenas
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/13079-sancao-do-novo-marco-do-saneamento-e-entrega-de-1-5-mil-moradias-marcaram-a-semana-do-mdr
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/ministro-da-economia-participa-de-reuniao-virtual-do-g20-sobre-acoes-contra-covid-19
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22551/presidente-da-caixa-pedro-guimaraes-explica-novo-calendario-do-auxilio-emergencial
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Juntamente com a Liquigás, Petrobras fará doação de gás de cozinha para populações             
atingidas pela pandemia de coronavírus 
Em parceria com a subsidiária Liquigás, a Petrobras fará doação de 10 mil cargas para botijões                
de GLP (gás de cozinha) de 13kg em todo o país. A doação atenderá comunidades em situação                 
vulnerável que foram atingidas pela pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: https://petrobras.com.br/ 

 
 

○ Ministério da Saúde 
 
Covid-19: Brasil já tem mais de 1,3 milhão de curados 
Nesta sexta-feira (17) o Brasil registrou 1.321.036 pessoas recuperadas da doença. No mundo             
todo, estima-se que cerca de 7,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se              
recuperaram. O número de pessoas curadas é superior à quantidade de casos ativos             
(647.441), que são pacientes que estão em acompanhamento médico. O registro de pessoas             
curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados (64,6%). As informações              
foram atualizadas até às 18h e foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de              
Saúde. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 

Mais de 183 milhões de Equipamentos de Proteção Individual distribuídos pelo Governo do             
Brasil 
Para garantir a proteção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do               
enfrentamento à Covid-19, o Ministério da Saúde já distribuiu 183,4 milhões de Equipamentos             
de Proteção Individual (EPIs) para todo o país. Entre os itens estão máscaras, aventais, óculos               
e protetores faciais, toucas, sapatilhas, luvas e álcool. As entregas representam mais um,             
entre diversos esforços do Governo do Brasil, para auxiliar e reforçar as redes de saúde dos                
estados e municípios no combate a pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 

Ministério da Saúde habilita 10.498 leitos de UTI para Covid-19 
O Brasil já conta com 10.498 leitos de UTI habilitados pelo Governo Federal para tratar               
exclusivamente pacientes graves ou gravíssimos com Covid-19. Do total, 247 são leitos            
pediátricos. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu R$ 1,5 bilhão, pago em parcela única,               
para que estados e municípios possam custear esses leitos pelos próximos 90 dias, ou              
enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. Nesta semana foram habilitados           
1.297 leitos de UTI. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 

Governo do Brasil entrega mais de 7,9 mil ventiladores pulmonares 
O Brasil conta agora com o reforço de 7.994 ventiladores pulmonares entregues pelo Governo              
do Federal, por meio do Ministério da Saúde, para auxílio no atendimento aos pacientes com               
Covid-19. Os equipamentos foram entregues em todos os estados e no Distrito Federal. A              
compra e distribuição dos ventiladores pulmonares é parte do apoio estratégico do Governo             
do Brasil no atendimento aos estados. 

 

https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/juntamente-com-a-liquigas-faremos-doacao-de-gas-de-cozinha-para-populacoes-atingidas-pela-pandemia-de-coronavirus.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47210-covid-19-brasil-ja-tem-quase-1-3-milhao-de-curados
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47219-mais-de-183-milhoes-de-equipamentos-de-protecao-individual-distribuidos-pelo-governo-do-brasil
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47218-ministerio-da-saude-habilita-10-498-leitos-de-uti-para-covid-19
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Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Brasil compra medicamentos para intubação do Uruguai 
Em mais um esforço do Governo do Brasil, o Ministério da Saúde adquiriu, em parceria com                
empresas uruguaias, 54.867 unidades de medicamentos usados no auxílio da intubação de            
pacientes em UTI que se encontram em estado grave ou gravíssimo pela Covid-19. O reforço               
foi entregue, nesta sexta-feira (17), às Secretarias de Saúde do Rio Grande do Sul e Santa                
Catarina, que estão com os estoques baixos dos medicamentos. São 48.867 unidades de             
Propofol, cinco mil de Priaxim e mil unidades dexmedetomidina. A aquisição custou ao             
Ministério da Saúde US$ 298,5 mil. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
  

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 2.074.860 casos de coronavírus e 78.772 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.342.362 (64,7%) estão recuperados* e outros 653.726 (31,5%) estão em          
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 
 

 
 

   Fonte: Ministério da Saúde 

 
 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47216-governo-do-brasil-entrega-mais-de-7-9-mil-ventiladores-pulmonares
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47217-brasil-compra-medicamentos-para-intubacao-do-uruguai
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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. 

 


