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● DESTAQUES 

 

○ Brasil registra redução de 11% nos casos de Covid-19 

○ Projeções da Secretaria de Política Econômica indicam retomada da economia 

○ Ministério da Saúde investe mais R$ 18,3 milhões para novos leitos em Hospitais de Pequeno               
Porte 

○ Governo Federal já repassou mais de R$ 157 milhões para a compra de Equipamentos de               
Proteção Individual para profissionais da rede socioassistencial 

○ Força tarefa envolvendo o LNCC realiza sequenciamento de 427 genomas do novo coronavírus             
SARS-CoV-2 de 21 estados brasileiros 

○ Forças Armadas promovem ações de conscientização sobre o coronavírus 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Palácio do Planalto 

 
Presidente Bolsonaro envia Relatório de Metas Fiscais ao Congresso Nacional 
O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional o relatório de             
avaliação de receitas e despesas primárias do 3º bimestre de 2020. Esse relatório é elaborado               
bimestralmente para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes             
Orçamentárias, como forma de se verificar a necessidade de revisão dos limites de empenho e               
pagamento dos órgãos públicos. 
Para mais informações: https://www.gov.br/planalto/ 

 
○ Casa Civil 

 
Previne Brasil: 4.472 municípios serão beneficiados com pagamento referente à 100% do            
desempenho nos serviços da Atenção Primária 
O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, irá transferir o pagamento por              
desempenho aos municípios, relativos ao programa Previne Brasil, considerando o resultado           
potencial de 100% do alcance dos indicadores por equipe dos serviços da Atenção Primária à               
Saúde. Mais de 4.470 municípios serão contemplados com a totalidade dos recursos previstos             
de setembro e dezembro de 2020. O valor é de aproximadamente R$ 500 milhões.O Previne               
Brasil já contempla o incentivo de pagamento por desempenho nas etapas de transição,             
transferido aos fundos municipais de saúde, de forma regular e automática desde janeiro de              
2020, conforme o novo modelo de financiamento da Atenção Primária.  

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/07/presidente-bolsonaro-envia-relatorio-de-metas-fiscais-ao-congresso-nacional-1
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Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 
 

Auxílio Emergencial: cerca de 29,4 milhões de domicílios brasileiros receberam algum           
auxílio do Governo Federal 
Auxílio Emergencial chegou a 80,1% dos domicílios mais pobres e a 85,2% daqueles com              
renda domiciliar per capita de até R$ 242,15. É o que revela a da Pesquisa Nacional por                 
Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19, divulgada nesta quinta-feira (23). Os impactos da            
transferência de recursos atingiram metade da população brasileira (49,5%), cerca de 104,5            
milhões de pessoas. Os números são referentes ao mês de junho. Os dados revelam um               
crescimento de 3,1 milhões de lares beneficiados pelos programas do Governo Federal para             
combater os impactos da pandemia no Brasil. Passou de 26,3 milhões de domicílios em maio               
para cerca de 29,4 milhões no último mês, o que corresponde a 43% do total de 68,3 milhões                  
de residências no País. Considerando todas as faixas, o valor médio do benefício por              
residência foi de R$ 881. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

Reforço contra o coronavírus: 1.302 municípios credenciados para implantação de Centros           
de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 
Mais de 1.300 municípios foram credenciados pelo Ministério da Saúde para implantação de             
1.615 Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19. Para isso, o Governo Federal             
prevê um orçamento de R$ 432,4 milhões. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas               
necessárias para as transferências de recursos aos respectivos Fundos Municipais e Distrital            
de Saúde. A criação dessa estratégia de atendimento dos cidadãos com Covid-19 foi feita por               
meio da portaria nº 1.445, de 29 de maio de 2020. Os Centros de Atendimento atuam na                 
identificação precoce dos casos, com atendimento adequado das pessoas com Síndrome           
Gripal e Covid-19 sem prejudicar os atendimentos da Atenção Primária, como           
acompanhamento do pré-natal, hipertensão e diabetes. A ideia com a criação desses centros             
é reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências ou hospitais, além de                 
deixar a procura das unidades de saúde para manutenção e retorno do atendimento de              
rotina. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Combate a fraude: operações deflagradas em dois estados brasileiros 
A Controladoria-Geral da União (CGU) participou nestas quinta (23) e sexta-feira (24), em             
parceria com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), de etapas de três                
operações de combate à fraude e má aplicação de recursos da saúde. As operações              
aconteceram em Pernambuco e Rondônia. Em Pernambuco, foram deflagradas as operações           
Bal Masqué, para apurar supostas ilegalidades na aquisição pela Secretaria de Saúde do Recife              
(PE), por meio de dispensas de licitação, de material médico-hospitalar descartável (máscaras,            
toucas e aventais) destinado ao enfrentamento da pandemia de Covid-19; e a terceira fase da               
Operação Apneia, que aprofundou as investigações acerca das irregularidades em contratos           
firmados pela Prefeitura de Recife (PE), por meio de dispensas de licitação, com valores totais               
de R$ 11,5 milhões, para aquisição de 500 respiradores pulmonares também destinados para             
o combate do coronavírus. 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/previne-brasil-4-472-municipios-serao-beneficiados-com-pagamento-referente-a-100-do-desempenho-nos-servicos-da-atencao-primaria
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/auxilio-emergencial-cerca-de-29-4-milhoes-de-domicilios-brasileiros-receberam-algum-auxilio-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/reforco-contra-o-coronavirus-1-302-municipios-credenciados-para-implantacao-de-centros-de-atendimento-para-enfrentamento-da-covid-19
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Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

Cuidado na pandemia: Hospital da Rede Ebserh em Belo Horizonte participa de programa de              
assistência para idosos institucionalizados 
Para o enfrentamento da Covid-19 em idosos institucionalizados, o Hospital das Clínicas da             
Universidade Federal de Minas Gerais, vinculado à Rede Ebserh (HC-UFMG/Ebserh), em           
parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, criou um programa de atendimento e             
monitoramento da condição de saúde desse público: o Projeto ILPI BH. O projeto faz o               
acompanhamento da saúde de cerca de 1.600 idosos que moram nas mais de 90 ILPIs               
cadastradas, por meio de ações de proteção à Covid-19 e assistência geriátrico-gerontológica,            
em parceria com a Atenção Primária, além da capacitação dos profissionais de saúde. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Governo Federal já repassou mais de R$ 157 milhões para a compra de Equipamentos de               
Proteção Individual para profissionais da rede socioassistencial 
Mais de R$ 157 milhões já foram repassados pelo Governo Federal para auxiliar a rede               
socioassistencial de estados e municípios no período de pandemia causada pelo novo            
coronavírus. O recurso é destinado à compra de Equipamentos de Proteção Individual para             
trabalhadores da rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de estados e municípios.              
A segunda parcela do repasse emergencial, paga em julho, ultrapassou o valor de R$ 58               
milhões. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 
  
Governo Federal amplia o prazo para saque do benefício do Bolsa Família 
Em mais uma iniciativa para proteger a parcela mais vulnerável da população, o Governo              
Federal decidiu ampliar o prazo de saque para beneficiários do Bolsa Família. O ato foi               
oficializado pela Portaria nº 444, publicada nesta sexta-feira (24.07) no Diário Oficial da União.              
Por lei, os beneficiários tinham até 90 dias para efetuar o saque do benefício. Em função do                 
estado de calamidade pública, o Governo Federal determinou que esse prazo seja estendido             
até o fim do período de emergência. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 
 

○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 
Força tarefa envolvendo o LNCC realiza sequenciamento de 427 genomas do novo            
coronavírus SARS-CoV-2 de 21 estados brasileiros 
O artigo intitulado "Evolution and epidemic spread of SARS-CoV-2 in Brazil" foi publicado na              
revista Science com amostras colhidas de pacientes positivos para SARS-CoV-2 entre os meses             
de março e abril de 85 municípios brasileiros. Trata-se do maior estudo de vigilância genômica               
da Covid-19 na América Latina. Nesse estudo, uma força tarefa envolvendo pesquisadores de             
15 instituições brasileiras, entre as quais o Laboratório Nacional de Computação Científica            
(LNCC), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), em             

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/combate-a-fraude-operacoes-deflagradas-em-dois-estados-brasileiros
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/cuidado-na-pandemia-hospital-da-rede-ebserh-em-belo-horizonte-participa-de-programa-de-assistencia-para-idosos-institucionalizados
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/governo-federal-ja-repassou-mais-de-r-157-milhoes-para-a-compra-de-equipamentos-de-protecao-individual-para-profissionais-da-rede-socioassistencial
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/07/2020&jornal=515&pagina=5
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/governo-federal-amplia-o-prazo-para-saque-do-beneficio-do-bolsa-familia


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

conjunto com instituições britânicas realizaram o sequenciamento de 427 genomas do novo            
coronavírus SARS-CoV-2 de 21 estados brasileiros. Os pesquisadores combinaram dados          
genômicos de SARS-CoV-2, com dados epidemiológicos e de mobilidade humana para           
investigar a transmissão da Covid-19 em diferentes escalas e o impacto das medidas de              
intervenção não farmacêuticas (INFs) no controle da epidemia no País. A pesquisa foi             
desenvolvida com o apoio da FAPERJ, FAPESP, MRC, Wellcome Trust, MCTI, FINEP, CAPES,             
CNPq e FAPEMIG. Saiba mais aqui. 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Ascom 
 

○ Controladoria-Geral da União 
 

CGU, PF e MPF combatem má aplicação de recursos da saúde em Guajará-Mirim (RO) 
A Controladoria-Geral da União (CGU) participa, nesta sexta-feira (24), da 2ª Fase da Operação              
Dúctil. O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público                
Federal (MPF). O objetivo é apurar supostas irregularidades na aquisição, pela Prefeitura de             
Guajará-Mirim (RO), a partir de recursos federais repassados ao ente municipal, de insumos e              
produtos hospitalares para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. 
Para mais informações:https://www.gov.br/cgu 

 
○ Ministério da Defesa 
 

Forças Armadas promovem ações de conscientização sobre o coronavírus 
As atividades de Inspeção Naval têm como finalidade fiscalizar a segurança da navegação,             
salvaguardar a vida humana no mar e prevenir a poluição hídrica. Contudo, durante a              
pandemia de Covid-19, as organizações militares incluíram a conscientização da comunidade           
marítima por meio da distribuição de panfletos contendo recomendações de segurança no            
combate ao coronavírus. 
Resgate no mar 
Em ação coordenada entre a Marinha e a Força Aérea, o Comando Conjunto Nordeste              
realizou evacuação aeromédica de um tripulante do Navio Mercante Fairchem Blue Shark que             
apresentou sintomas de Covid-19. O resgate foi realizado após solicitação de assistência            
médica pelo navio de bandeira das Ilhas Marshall, que se encontrava a cerca de 140               
quilômetros de Maceió (AL). 
Para mais informações:https://www.gov.br/defesa 

 
Forças Armadas intensificam ações de combate ao novo coronavírus 
As ações de enfrentamento ao novo coronavírus pelas Forças Armadas devem ser reforçadas             
na Região Norte. Foi o que afirmou o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, em visita a                
Belém, Pará, na quinta-feira (23). "Estamos intensificando ainda mais as ações de combate ao              
coronavírus, com apoio logístico, sanitário. Com esforço muito grande. A nossa atuação tem             
ajudado muito, principalmente nas localidades mais afastadas", disse. Fernando Azevedo          
esteve em Belém, no Pará, para acompanhar os trabalhos da Operação Covid 19 pelo              
Comando Conjunto Norte (CMN).  
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 

 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.abd2161
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/07/cgu-pf-e-mpf-combatem-ma-aplicacao-de-recursos-da-saude-em-guajara-mirim-ro
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-promovem-acoes-de-conscientizacao-sobre-o-coronavirus
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-intensificam-acoes-de-combate-ao-novo-coronavirus
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○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

Ministro avalia benefícios da aprovação do Marco do Saneamento com setor de            
Infraestrutura 
Garantir segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade para atrair novos         
investimentos e universalizar a prestação dos serviços de saneamento básico no Brasil. Estes             
são os principais destaques do Marco Legal do Saneamento, apontados pelo ministro do             
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, no seminário ‘Infra para Crescer – Caminhos           
para Superar a Crise’, transmitido pela internet, nesta quinta-feira (23). 
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/ 
 

CBTU 
 
GREDEM reabre inscrições para distribuição de máscaras face shield 
O Grêmio Recreativo e Cultural do Empregados da CBTU-BH vai promover uma nova             
distribuição de máscaras de proteção face shield e os colaboradores que ainda não receberam              
o EPI têm até a próxima terça (28) para fazer a inscrição, através do formulário               
https://forms.gle/RZ6ujdLWX5rLEG6cA. Empregados efetivos, que mantêm contato com o        
público externo ou interno e que não estejam em home office, mesmo que não filiados ao                
Grêmio, estão elegíveis para receber a máscara.  
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 

Afastamentos para ação de desenvolvimento podem ser temporariamente suspensos 
Os servidores públicos federais poderão ter o seu afastamento para capacitação suspenso            
quando o programa for temporariamente descontinuado pela instituição de ensino, durante o            
período de pandemia. A medida foi publicada hoje (24) pela Secretaria de Gestão e              
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, na Instrução Normativa nº 60, de 23 de               
julho de 2020. A norma orienta os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da                
Administração Federal – Sipec quanto às medidas relacionadas aos afastamentos em           
andamento.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
Projeções da Secretaria de Política Econômica indicam retomada da economia 
Indicadores desagregados usados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da           
Economia (SPE/ME) apontam uma retomada no crescimento econômico, manifestada a partir           
do final de maio e continuada ao longo de junho e julho. Além disso, foram mantidas as                 
projeções, verificadas na grade de parâmetro de julho, para crescimento do Produto Interno             
(PIB) em - 4,70% para 2020. A estimativa de crescimento de -4,70% do PIB para 2020, mesmo                 
com o isolamento social, reflete um efeito positivo das políticas que têm sido adotadas pelo               
governo federal. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

 

https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/13095-ministro-avalia-beneficios-da-aprovacao-do-marco-do-saneamento-com-setor-de-infraestrutura
https://forms.gle/RZ6ujdLWX5rLEG6cA
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8568
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-60-de-23-de-julho-de-2020-268441707
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/afastamentos-para-acao-de-desenvolvimento-podem-ser-temporariamente-suspensos
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/projecoes-da-secretaria-de-politica-economica-indicam-retomada-da-economia
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BNDES 
 
Preservação do emprego é foco de acordo entre BNDES e Ministério Público do Trabalho 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério Público do              
Trabalho (MPT) assinaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT), com o objetivo de promover             
ações conjuntas para adoção de práticas voltadas à preservação do emprego e da renda dos               
brasileiros. As duas instituições estreitaram o relacionamento no contexto da crise provocada            
pela pandemia de covid19, a partir da avaliação de que possuem o objetivo comum de               
amenizar os impactos econômicos relacionados ao desemprego, sem perder de vista a            
necessidade de evitar o encerramento de atividades empresariais, o que contribuiria para            
diminuir a oferta de postos de trabalho. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/ 
 

IBGE 
 
Cai em dois milhões o número de trabalhadores afastados devido à pandemia na primeira              
semana de julho 
O número de pessoas ocupadas que estavam afastadas do trabalho devido ao distanciamento             
social manteve a trajetória de queda verificada desde que começou o processo de             
flexibilização. Esse contingente caiu para 8,3 milhões (10,1% dos ocupados) entre 28 de junho              
e 4 de julho, enquanto na semana anterior eram 10,3 milhões. Já a população ocupada e não                 
afastada do trabalho aumentou de 69,2 milhões para 71,0 milhões. Dentro desse grupo, 8,9              
milhões (12,5%) trabalhavam remotamente, mantendo estabilidade em relação à semana          
anterior. Os dados são da PNAD COVID19 semanal, divulgada hoje (24) pelo IBGE. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 

 
RECEITA FEDERAL 
 
Receita Federal apreende R$ 1,38 bilhão em mercadorias no 1º semestre 
A Receita Federal apreendeu R$ 1,38 bilhão em mercadorias no 1º semestre de 2020. O               
resultado nominal é cerca de 10% menor do que o registrado nos seis primeiros meses de                
2019, e foi influenciado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, que reverteu uma             
tendência de crescimento nas apreensões que vinha sendo registrada até março, quando os             
efeitos do vírus começaram a serem sentidos mais fortemente no Brasil. 
Para mais informações: https://receita.economia.gov.br/ 
 

○ Ministério da Educação 
 
EBSERH 
 
HUB entrega reforma e ampliação das subestações de energia com investimentos de R$ 16,8              
milhões da Ebserh 

 

https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/detalhe/noticia/Preservacao-do-emprego-e-foco-de-acordo-entre-BNDES-e-Ministerio-Publico-do-Trabalho/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28368-cai-em-dois-milhoes-o-numero-de-trabalhadores-afastados-devido-a-pandemia-na-primeira-semana-de-julho
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/julho/receita-federal-apreende-r-1-38-bilhao-em-mercadorias-no-1o-semestre
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O dobro da capacidade elétrica, mais qualidade e segurança na distribuição de energia,             
cobertura de geradores em todas as áreas e sistemas automatizados. Esses são os principais              
ganhos da obra de ampliação e modernização das subestações do Hospital Universitário de             
Brasília da Universidade de Brasília e vinculado à Rede Ebserh (HUB-UnB/Ebserh). Na prática,             
essas melhorias representam o funcionamento confiável de todos os equipamentos          
médico-hospitalares, computadores, sistemas, iluminação e qualquer serviço que dependa de          
energia para funcionar. O resultado é a melhoria da assistência ofertada ao paciente e do               
ambiente de trabalho aos colaboradores. A cerimônia de entrega ocorreu nesta sexta-feira            
(24), na subestação central. O valor do investimento foi de R$ 16,8 milhões, por meio do                
Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), gerido pela          
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).  
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 
 
FNDE 
 
Mais de 3 mil estudantes de Itararé/SP recebem kits da alimentação escolar 
Lavínia Nogueira, de 9 anos, aluna da Escola Municipal Maria da Silveira Vasconcelos, em              
Itararé/SP, recebeu junto com outros estudantes, nesta semana, kits com frutas, legumes e             
verduras fresquinhas adquiridas de produtores da região. Com as aulas da rede municipal             
suspensas por conta da pandemia de Covid-19, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal              
da Educação, distribuiu 3.744 kits de alimentos adquiridos com recursos do Programa            
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que neste ano já repassou cerca de R$ 2,3 bilhões               
para apoiar a alimentação de estudantes de todo o Brasil. 
Para mais informações: https://www.fnde.gov.br/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
ANAC 
 
ANAC reabre banca de provas para todas as categorias 
Seguindo cronograma baseado em fases para a reabertura da banca de provas teóricas da              
ANAC, foi publicada hoje, 24/07, a Portaria nº 1.852, que estabelece as regras para a volta da                 
atividade. Nesta segunda fase, os exames da Agência serão destinados a todas as categorias,              
mas ainda serão executados em caráter emergencial e com número de localidades reduzido.             
Na terceira fase de reabertura, as localidades serão ampliadas, podendo chegar a 45 cidades              
atendidas por meio de parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Devido ao caráter              
emergencial pela pandemia do novo coronavírus, é recomendado aos candidatos que avaliem            
a necessidade de realização dos exames nesta segunda fase, para que casos mais urgentes              
possam ser devidamente atendidos e para que não haja deslocamentos desnecessários           
durante este período de isolamento social. 
Para mais informações: https://www.anac.gov.br/ 
 

Divulgados novos procedimentos para inspeção aleatória 

 

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/hub-entrega-reforma-e-ampliacao-das-subestacoes-de-energia-com-investimentos-de-r-16-8-milhoes-da-ebserh
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13750-mais-de-3-mil-estudantes-de-itarar%C3%A9-sp-recebem-kits-da-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar
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A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aprovou na quarta-feira (22) a Revisão C à Diretriz                
de Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência Ilícita – DAVSEC nº 02-2016, por               
meio da Portaria nº 1.771, de 13 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial da União, 22 de                   
julho de 2020. A partir da revisão aprovada, houve a previsão de que as inspeções aleatórias                
possam ser substituídas por inspeção por meio de Equipamento de Detecção de Traços de              
Explosivos (ETD), conforme procedimento previsto na própria DAVSEC. A previsão do uso do             
ETD nas inspeções aleatórias tem como motivação o atual cenário relacionado à pandemia do              
coronavírus e, como objetivo, a diminuição do uso de técnicas manuais de inspeção, para              
reduzir o risco sanitário de disseminação do vírus, e a manutenção do nível de segurança à                
aviação civil contra atos de interferência ilícita. 
Para mais informações: https://www.anac.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

FUNAI 
 
Funai e Sesai atuam em parceria para promover a saúde indígena no país 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena             
(Sesai/Ministério da Saúde) trabalham de forma articulada para a promoção da saúde            
indígena em todo o país. A Funai tem o papel de monitorar as ações e serviços de atenção à                   
saúde indígena, enquanto a oferta e execução dos trabalhos são de responsabilidade do             
Ministério da Saúde, por meio da Sesai. Por força do Decreto nº 9.795, de 17 de maio de                  
2019, fica a cargo da Sesai a coordenação e execução da Política Nacional de Atenção à Saúde                 
dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena                
(SasiSUS) no Sistema Único de Saúde (SUS), com participação dos estados e municípios. O              
monitoramento da Funai se dá via Coordenação de Acompanhamento de Saúde Indígena            
(Coasi), com o apoio das 39 unidades descentralizadas do órgão espalhadas pelo país, e              
contribui para o fortalecimento do Subsistema, bem como para a garantia do direito à              
atenção diferenciada e valorização das medicinas tradicionais indígenas. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 
 

○ Ministério de Minas e Energia 
 

PETROBRAS 
 
Petrobras inicia novo procedimento no pré-embarque para viabilizar o aumento gradual do            
efetivo offshore 
A partir de segunda, 27/07, quem embarca para as plataformas do ativo de Búzios passará por                
uma nova rotina de pré-embarque. O procedimento será implantado gradualmente nas           
demais unidades offshore, depois de avaliação para aumento do efetivo presencial. Todos os             
colaboradores da unidade (empregados e colaboradores de empresas prestadoras de          
serviços) passarão por teste, com exceção daqueles que tiveram no passado confirmação do             
contágio por RT-PCR e já tiveram alta médica. 
Para mais informações: https://www.agenciapetrobras.com.br/  

 

https://www.anac.gov.br/noticias/2020/divulgados-novos-procedimentos-para-inspecao-aleatoria
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http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6292-funai-e-sesai-atuam-em-parceria-para-promover-a-saude-indigena-no-pais
https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982922
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○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 

Covid-19: Fórum virtual apresenta boas práticas internacionais para autonomia econômica          
de mulheres 
Cerca de 50 gestoras estaduais e municipais de políticas para as mulheres e representantes da               
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM) conheceram, por mais de duas             
horas, ações e políticas públicas para autonomia financeira de mulheres implementadas no            
México e no Chile. As iniciativas foram apresentadas no I Fórum Virtual de Autonomia              
Econômica em Tempos de Covid-19, promovido nesta quinta-feira (23) pela SNPM. O órgão             
integra a estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 
Brasil registra redução de 11% nos casos de Covid-19 
A Semana Epidemiológica 29 (12 a 18 de julho) encerrou com um total de 235.010 casos                
novos, 11% a menos (27.836 casos) que na semana anterior. A redução será acompanhada              
pelo Ministério da Saúde ao longo das próximas semanas, para se verificar se a tendência               
permanecerá. Já em relação aos óbitos, o período registrou 7.303 mortes causadas pelo vírus.              
O número indica que houve uma estabilização, já que na semana anterior foram registrados              
7.204 óbitos. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Covid-19: Brasil ultrapassa 1,5 milhão de curados 
Nesta quinta-feira (23/7) o Brasil registrou 1.570.237 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              
(633.156), que são pacientes que estão em acompanhamento médico. O registro de pessoas             
curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados (68,6%). As informações              
foram atualizadas às 18h30 e foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de             
Saúde. O Governo do Brasil mantém esforço contínuo para garantir o atendimento em saúde              
à população, em parceria com estados e municípios, desde o início da pandemia. O objetivo é                
cuidar da saúde de todos e salvar vidas, além de promover e prevenir a saúde da população.  
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Mais 1.615 Centros de Atendimento da Covid-19 são credenciados 
O Ministério da Saúde credenciou mais 1.615 Centros de Atendimento para enfrentamento da             
pandemia causada pelo coronavírus, nesta quarta-feira (22/07). Os Centros de Atendimento           
são estruturas complementares, que servem para identificação precoce dos casos, com           
atendimento adequado das pessoas com síndrome gripal (SG) e Covid-19 com sintomas leves,             
no Sistema Único de Saúde (SUS). A Portaria nº 1.797 libera R$ 432,4 milhões, contemplando               
1.302 municípios que solicitaram credenciamento para receberem custeio temporário para          
implantação destas unidades de saúde. Com os novos credenciamentos, o país passa a contar              

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/covid-19-forum-virtual-apresenta-boas-praticas-internacionais-para-autonomia-economica-de-mulheres
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com 2.422 Centros de Atendimento em 2.069 municípios, contemplando todos os estados.            
Todos os municípios brasileiros podem solicitar credenciamento para receberem o          
financiamento dos Centros de Atendimento. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Ministério da Saúde investe mais R$ 18,3 milhões para novos leitos em Hospitais de              
Pequeno Porte 
O Ministério da Saúde habilitou 1.018 leitos para cuidados prolongados em Hospitais de             
Pequeno Porte, em 26 municípios de Minas Gerais. Com isso, os hospitais de referência e               
maior porte podem concentrar internações dos pacientes graves ou gravíssimos do           
coronavírus enquanto os hospitais de menor porte fazem os demais atendimentos, ajudando            
a desafogar a assistência nos grandes centros. O Ministério da Saúde passa a destinar recursos               
no valor de R$ 18,3 milhões para o estado e municípios para garantir a habilitação de leitos,                 
equipes e serviço nas cidades mineiras.O reforço é mais uma ação de fortalecimento e              
ampliação do Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de assegurar o cuidado a saúde de                 
todos, promover e prevenir doenças e, principalmente, salvar vidas. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Em visita ao Paraná, ministro interino da Saúde oferta apoio às ações contra o coronavírus 
O Ministério da Saúde reforçou, nesta quinta-feira (23), compromissos para intensificar as            
ações de combate à Covid-19 no Paraná. Em visita ao estado, o ministro interino da Saúde,                
Eduardo Pazuello, informou que a pasta trabalha em conjunto com os gestores locais para              
garantir a estruturação da rede pública de saúde para atendimento à população. Um dos              
resultados da reunião de trabalho, em Curitiba (PR), foi a assinatura para habilitação de mais               
14 leitos de UTI para o estado. Esse quantitativo se soma aos 473 leitos já habilitados na                 
capital e em 17 municípios. Com base nas necessidades apresentadas pelo governo do estado              
e pelos gestores municipais, o Ministério da Saúde se comprometeu a atender às demandas,              
sobretudo as mais urgentes, como habilitação de novos leitos e garantir insumos e             
medicamentos necessários para diagnóstico e tratamento precoce. De acordo com o ministro            
interino da Saúde, Eduardo Pazuello, essa é uma estratégia para evitar óbitos, por mais que a                
curva de casos esteja em crescimento no período do inverno. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
FIOCRUZ 

 
Manual apresenta recomendações de biossegurança para reabertura de escolas no contexto           
da Covid-19 
A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) lançou o ‘Manual sobre            
biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19’, que reúne normas e             
diretrizes para retomada das aulas em segurança. O manual traz informações facilmente            
acessíveis, destacando as questões sanitárias, aspectos sobre a transmissão da Covid-19 e a             
implementação de boas práticas de biossegurança que possam contribuir para a promoção da             
saúde e a prevenção dessa doença nas escolas. Segundo a coordenadora geral de Ensino              
Técnico da EPSJV, Ingrid D’avilla, que fez parte da equipe que elaborou o documento, o               

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47246-mais-1-615-centros-de-atendimento-da-covid-19-sao-credenciados
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manual poderá contribuir para a tomada de decisão pelos gestores, trabalhadores e a             
comunidade das instituições de ensino. Para ela, o manual se compromete com a explicitação              
de fundamentos técnico-científicos da biossegurança, que necessariamente precisam ser         
discutidos a partir de uma perspectiva pedagógica e de ênfase na proteção à vida.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
Covid-19: pesquisadores analisam os impactos do vírus na dinâmica sanguínea 
Um estudo liderado pelo Instituto Oswaldo cruz (IOC/Fiocruz) e pela Universidade Federal de             
Juiz de Fora (UFJF), em colaboração com hospitais e centros de pesquisa do Rio de Janeiro,                
traz novas informações que ajudam a entender uma das complicações mais graves e             
frequentes observadas em pacientes com Covid-19 hospitalizados em Unidades de Terapia           
Intensiva (UTIs). Publicado na Blood, principal revista científica internacional na área de            
hematologia e coagulação, o trabalho volta os olhos para os impactos do vírus no sangue e                
chama atenção, em especial, para as plaquetas, células fundamentais para o processo de             
coagulação.Embora o coronavírus afete principalmente os pulmões, evidências anteriores já          
haviam mostrado que, nos casos graves, a Covid-19 também altera os processos de             
coagulação sanguínea. Frequentemente, esses pacientes apresentam uma coagulação        
exagerada, com formação de agregados de células sanguíneas e proteínas, que são chamados             
de trombos. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
○ Ministério do Turismo 

 
Ministro do Turismo visita instalações do primeiro aeroporto industrial do país 
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, visitou na tarde desta quinta-feira (23.07), o              
primeiro aeroporto industrial do Brasil, localizado entre os municípios de Confins e Lagoa             
Santa (MG). A iniciativa da BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo             
Horizonte, inaugurada em 25 de junho, vai ao encontro do projeto do Ministério do Turismo               
em promover a conexão de diferentes modais para impulsionar o turismo. Uma das iniciativas              
da Pasta é articular a instalação de uma rodoviária no aeroporto facilitando a mobilidade do               
turista e permitindo a viagem para destinos próximos, como as cidades históricas, de maneira              
mais cômoda e segura. “Acredito que o turismo rodoviário é um segmento que precisa ser               
estimulado, principalmente nesse momento pós-pandemia onde o viajante dará prioridade          
para destinos nacionais”, disse o ministro. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 2.343.366 casos de coronavírus e 85.238 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.592.281 (67,9%) estão recuperados* e outros 655.847 (28,4%) estão em          
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 
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