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● DESTAQUES 

○ Brasil participa de consórcio mundial para vacina contra a Covid-19 

○ Logística de guerra: Forças Armadas transportam e entregam 55 mil medicamentos adquiridos            
no Uruguai para atendimento nos hospitais da Região Sul 

○ MEC investe R$ 20 milhões em Rede Federal para atividades remotas 

○ Governo Federal define calendário de pagamento do Auxílio Emergencial 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
CONAB 
 
Dados da safra de cana-de-açúcar 2020/21 são atualizados 
O trabalho de atualização dos dados da safra de cana-de-açúcar no estado do Rio de Janeiro já                 
se encontra em andamento. A coleta de informações pelos técnicos da Companhia Nacional             
de Abastecimento (Conab) segue até o dia 24 deste mês de forma remota, devido às normas                
de afastamento social impostas pela pandemia de COVID-19. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 
 

○ Ministério da Cidadania 
 
Governo Federal define calendário de pagamento do Auxílio Emergencial 
O Governo Federal definiu o calendário de pagamento da quarta e da quinta parcelas do               
Auxílio Emergencial, conforme portaria publicada nesta sexta-feira (17.07) no Diário Oficial da            
União (DOU). As datas são para as pessoas que fazem parte do grupo do Cadastro Único e dos                  
trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS,        
autônomos e desempregados. As parcelas serão pagas com valor integral, uma em julho e              
agosto, conforme o mês de nascimento do beneficiário, e a outra em agosto e setembro,               
seguindo a mesma lógica. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Brasil participa de consórcio mundial para vacina contra a Covid-19 
Em 17 de julho de 2020, teve continuidade o evento virtual COVAX Facility - Country               
Consultations, organizado conjuntamente pela Coalizão para Inovações em Preparação para          

 

https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3514-rio-de-janeiro-dados-da-safra-de-cana-de-acucar-2020-21-sao-atualizados
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/governo-federal-define-calendario-de-pagamento-do-auxilio-emergencial
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Epidemias (CEPI), pela Gavi Alliance (instituição filantrópica para a melhoria do acesso à             
imunização em países de baixa renda), e pela Organização Mundial da Saúde (OMS),             
simbolizando mais um passo para o acesso global à vacina contra a COVID-19. O segundo e                
último dia do encontro, que contou com a participação de representantes do Ministério da              
Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministério da Saúde e Ministério das Relações Exteriores foi             
dedicado à consulta sobre o autofinanciamento dos países participantes da referida iniciativa. 
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Logística de guerra: Forças Armadas transportam e entregam 55 mil medicamentos           
adquiridos no Uruguai para atendimento nos hospitais da Região Sul 
Em bem sucedida operação logística, típica de guerra, militares das Forças Armadas, que             
atuam na Operação Covid-19, transportaram e entregaram, nesse sábado (18), em hospitais            
gaúchos e catarinenses, 55 mil medicamentos anestésicos e sedativos adquiridos no Uruguai,            
indispensáveis ao tratamento de pacientes em UTI. A operação interministerial envolveu           
esforços dos Ministérios da Defesa (MD), das Relações Exteriores (MRE) e da Saúde (MS),              
além da Anvisa, Receita Federal, TCU, CGU e governos estaduais. 
No total, mais de 30 instituições do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com estoques                 
zerados ou para poucos dias, receberam os remédios, essenciais ao tratamento dos pacientes.             
Dos 55 mil medicamentos, as Forças Armadas entregaram 42.800 em Porto Alegre-RS e             
12.200 em Florianópolis-SC. 
Os hospitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estavam sem anestésicos nos estoques                
e enfrentavam dificuldade de reposição do material. A aquisição dos medicamentos evitará a             
suspensão ou redução de procedimentos eletivos ou até mesmo bloqueio de leitos. Os             
sedativos são utilizados em cirurgias e em UTIs e, por causa da pandemia, houve um consumo                
acelerado desse produto pelos pacientes em tratamento do Covid-19. 
A ação é parte da Operação Covid-19, das Forças Armadas no combate ao novo coronavírus,               
que completa quatro meses e envolve 34.000 militares em todo o Brasil. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa 

 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
GREDEM inicia distribuição de máscaras face shield 
O Grêmio Recreativo e Cultural dos empregados da CBTU-BH promove, a partir desta sexta              
(17), a distribuição de cerca de 300 máscaras de proteção face shield para todos que se                
cadastraram para receber o produto. A entrega será realizada nas datas e horários             
determinados pelo GREDEM, conforme programação já definida. A aquisição das máscaras é            
um esforço do Grêmio para ampliar a proteção dos empregados, em meio a pandemia de               
coronavírus. “Gostei muito da ideia, pois toda proteção é bem-vinda para os momentos em              
que estamos em contato com o público e com os demais colegas”, esclarece a assistente de                
estação, Lúcia Cássia Gonçalves. Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/07/Brasil_9articipa_de_consorcio_mundial_para_vacina_contra_a_Covid19___.html
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-transportam-e-entregam-54-8-mil-medicamentos-adquiridos-no-uruguai-para-abastecer-hospitais-da-regiao-sul
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8558
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CBTU João Pessoa acrescenta mais três viagens ao horário especial 
Três viagens foram incorporadas a tabela de horário especial que está sendo utilizada nesta              
pandemia do Covid-19, desde a última quarta feira, 15. Agora, os trens da CBTU João Pessoa                
realizam 12 viagens entre as cidades de Cabedelo, João Pessoa, Bayeux e Santa Rita, o que                
corresponde a menos de 50% do número das viagens ofertadas em dias normais. No entanto,               
as viagens aos sábados continuam suspensas até que uma nova etapa de flexibilização seja              
implantada pelos governos Estadual ou Municipais. Desta forma, a CBTU mantém o seu             
propósito de oferecer um transporte com qualidade. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 

CBTU-BH apoia campanha para incentivar denúncia contra violência doméstica 
A CBTU Belo Horizonte é parceira do Tribunal de Justiça de Minas, da Associação dos               
Magistrados Brasileiros (AMB) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na divulgação da             
campanha “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica”, que visa oferecer um canal            
silencioso às mulheres para denunciar potenciais agressores. A nova campanha será exibida            
por meio da divulgação em estações, redes sociais e nos canais de comunicação interna da               
Companhia. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 
 

DNOCS 
 
Recuperação de estrada no norte da Bahia 
O DNOCS está recuperando uma estrada no município de Curaçá, localizado no norte da              
Bahia. No total, são 50km recuperados pela equipe da autarquia. A obra está orçada em R$                
1,4 milhão. Como forma de apoiar a geração de emprego e renda na região, passou a seguir                 
todas as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias durante a pandemia            
do Covid-19. 
Para mais informações: https://www2.dnocs.gov.br/ 

 
Coordenadoria Estadual do Piauí realiza testes para Covid-19 em colaboradores da           
instituição 
O Coordenador Estadual do DNOCS no Piauí, Christopher Jorge Amorim, conseguiu 75 testes             
rápidos para serem feitos em servidores, terceirizados e colaboradores da instituição. A            
aquisição do material foi realizada junto à Prefeitura Municipal de Teresina. Além das pessoas              
que estão trabalhando presencialmente, alguns servidores afastados também foram testados.          
A prefeitura disponibilizou uma enfermeira para realizar a ação. 
Para mais informações: https://www2.dnocs.gov.br/ 

 
TRENSURB 
 
Trensurb realiza triagem de metroviários para prevenir propagação da Covid-19 
Além dos esforços para reduzir os riscos de propagação do novo coronavírus no metrô, a               
Trensurb também está trabalhando para mitigar esses riscos entre os metroviários, buscando            
manter-se sempre atualizada conforme as orientações das autoridades e dos órgãos de saúde.             

 

https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8559
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8560
https://www2.dnocs.gov.br/gab-cs/noticias/4914-recuperacao-de-estrada-no-norte-da-bahia
https://www2.dnocs.gov.br/gab-cs/noticias/4909-coordenadoria-estadual-do-piaui-realiza-testes-para-covid-19-em-colaboradores-da-instituicao
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A empresa realizou a contratação, junto ao Sesi-RS, de prestação de serviço de triagem dos               
empregados nos ambientes de trabalho, incluindo a realização de testes rápidos para a             
Covid-19. 
Para mais informações: http://www.trensurb.gov.br/ 
 
Trensurb: 51,9 mil passageiros na quinta-feira (16) 
Na quinta-feira (16), a Trensurb transportou 51.938 passageiros, o que representa uma            
redução de 67,1% em relação à média de usuários transportados por dia útil na primeira               
quinzena de março – 157.636 – e de 4,8% em comparação à média de passageiros nos dias                 
úteis da semana anterior – 54.576. Trata-se, ainda, de uma queda de 8,9% em relação ao                
número de embarques registrados na quarta-feira (15) – 57.041. 
Para mais informações: http://www.trensurb.gov.br/ 

 
○ Ministério da Educação 

 
MEC investe R$ 20 milhões em Rede Federal para atividades remotas 
Diante da pandemia de coronavírus, as atividades acadêmicas desenvolvidas de forma remota            
têm sido a principal alternativa das instituições de ensino para prosseguir em funcionamento.             
Na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 13 das 41 instituições             
estão atuando dessa maneira. Para prover as condições necessárias ao funcionamento           
remoto, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) já destinou R$ 20 milhões              
em ações voltadas às instituições da rede. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 

CAPES 
 
Divulgado o resultado final do Programa de Combate a Epidemias 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgou nesta            
quinta, 16, o resultado final dos projetos selecionados no âmbito do Programa de Combate a               
Epidemias. Em três editais, 109 projetos de pesquisa e formação de recursos humanos foram              
selecionados. Mais de 1.300 pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras          
estarão envolvidos nos estudos. Os projetos vão estudar temas relacionados a Epidemias,            
Fármacos e Imunologia e Telemedicina e Análise de dados Médicos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 
 

Estudo aponta substâncias com potencial contra o coronavírus 
Três substâncias já aprovadas para uso contra outras doenças apresentam potencial de            
combate ao vírus SARS-COV-2, causador da COVID-19. Feita a partir de simulações em             
computador, a pesquisa teve apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível             
Superior (CAPES), e foi publicada na revista Journal of Biomolecular Structure and Dynamics.             
O estudo derivou do mestrado de Gabriela Menezes em Ciências Aplicadas à Saúde, na              
Universidade Federal de Jataí (UFJ). 
Para mais informações:https://www.capes.gov.br/ 

 

 

http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5638
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5637
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-investe-r-20-milhoes-em-rede-federal-para-atividades-remotas
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/divulgado-o-resultado-final-do-programa-de-combate-a-epidemias
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10442-estudo-aponta-substancias-com-potencial-contra-o-coronavirus
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● AGENDA 
 

○ Ministério da Economia 
 
#FronTend: Saúde e prosperidade em tempos de Covid 
O que é preciso para desafiar o status quo, remover barreiras e fazer as reformas necessárias                
para que o Estado cumpra o seu papel em tempos de pandemia? Na próxima quarta-feira               
(22), em uma conversa exclusiva com Ruth Richardson vamos discutir, sob a ótica da              
confiança, relevância e desempenho, como alcançar saúde e prosperidade em tempos de            
crise. O bate papo será moderado pelo Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e             
Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel. 
Para mais informações: https://www.enap.gov.br/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 2.098.389 casos de coronavírus e 79.488 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.371.229(65,3%) estão recuperados* e outros 647.672 (30,9%) 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.  

 

https://www.enap.gov.br/pt/noticias/frontend-saude-e-prosperidade-em-tempos-de-covid

