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● DESTAQUES 

○ Forças Armadas transportam materiais para o combate à Covid-19 

○ Embratur auxilia Governo Federal na operação de voo que repatriou 134 brasileiros vindos do              
continente africano 

○ Coronavírus: confira as medidas adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Casa Civil 

 
Medidas adotadas pelo Governo Federal no combate ao coronavírus -25 de julho 
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 25 de julho: 
Para mais informações:https://www.gov.br/casacivil 

 
○ Ministério da Defesa 
 

Forças Armadas transportam materiais para o combate à Covid-19 
Militares da Força Aérea Brasileira executaram três missões transportando alimentos,          
materiais de higiene pessoal, Equipamento de Proteção Individual (EPI) [óculos, luva e            
máscaras] e álcool em gel para apoiar o combate à Covid-19 em Boa Vista (RR). Os voos foram                  
realizados pela aeronave KC-390, que pertence ao 1º Grupo de Transporte de Tropa, e              
partiram do Rio de Janeiro (RJ) com materiais doados pela instituição de ajuda humanitária              
Cruz Vermelha. 
Para mais informações:https://www.gov.br/defesa 

 
Militares atuam na descontaminação de locais públicos 
O Comando Conjunto Norte, por meio do Comando do 4º Distrito Naval, desinfectou o prédio               
da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Pará, em Belém. Para isso, foi              
empregada a Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica situada no 2°             
Batalhão de Operações Ribeirinhas. Já o Comando Conjunto Planalto, por meio de militares do              
Exército, realizou a descontaminação das instalações da Feira Permanente, em São Sebastião            
(DF). 
Para mais informações:https://www.gov.br/defesa 
 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/medidas-adotadas-pelo-governo-federal-no-combate-ao-coronavirus-25-de-julho
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-transportam-materiais-para-o-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/militares-atuam-na-descontaminacao-de-locais-publicos
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SUDECO 
 
Portaria estabelece medidas para o retorno gradual das atividades presenciais na Sudeco 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) publica Portaria nº 63, que           
estabelece as condições para o retorno gradual das atividades presenciais dos servidores,            
colaboradores e estagiários. Assim como a continuidade das deliberações de prevenção ao            
contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), já adotadas pela instituição desde 15 de junho. Em              
18 de março, a Sudeco aderiu ao formato de teletrabalho para sua equipe, como medida de                
prevenção ao coronavírus. 
Para mais informações: http://www.sudeco.gov.br/ 
 

TRENSURB 
 
Trensurb transporta 58 mil passageiros na quinta-feira (23) 
Na quinta-feira (23), a Trensurb transportou 57.972 passageiros, o que representa uma            
redução de 63,2% 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 quarta-feira (22) – 58.899. Trata-se, porém, de um incremento de 2,5% em              
relação à média de passageiros nos dias úteis da semana anterior – 56.567. 
Para mais informações: http://www.trensurb.gov.br/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
Coronavírus: confira as medidas adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 
O Ministério da Justiça e Segurança Pública adotou algumas medidas para impedir o avanço              
do novo coronavírus. 
Para mais informações:https://www.gov.br/mj 

 

○ Ministério da Saúde 
 
Covid-19: Brasil ultrapassa 1,6 milhão de curados 
Neste sábado (25/7) o Brasil registrou 1.617.480 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             
(690.584), que são pacientes que estão em acompanhamento médico. O registro de pessoas             
curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados (67,5%). As informações              
foram atualizadas às 18h e foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
○ Ministério do Turismo 

 
EMBRATUR 
 

 

http://www.sudeco.gov.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/3MaFncFl1LGF/content/portaria-estabelece-medidas-para-o-retorno-gradual-das-atividades-presenciais-na-sudeco?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.sudeco.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3MaFncFl1LGF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5643
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/coronavirus-confira-as-medidas-adotadas-pelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47258-covid-19-brasil-ultrapassa-1-6-milhao-de-curados
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 Embratur auxilia Governo Federal na operação de voo que repatriou 134 brasileiros vindos             
do continente africano 
Nenhum brasileiro fica para trás: esta é a missão do Governo Federal brasileiro durante a               
pandemia do Coronavírus, que causou o fechamento de fronteiras mundo afora e gerou             
inúmeras dificuldades para que famílias pudessem se reencontrar. Sensível ao momento           
enfrentado por seus compatriotas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, incumbiu o            
Ministério das Relações Exteriores (MRE) do trabalho de coordenar ações trazer os brasileiros             
espalhados pelo mundo de volta ao Brasil. 
Para mais informações: http://www.embratur.gov.br/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 2.419.091 casos de coronavírus e 87.004 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.634.274(67,6%) estão recuperados* e outros 697.813(28,8%) 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. 

 

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/Embratur_auxilia_Governo_Federal_na_operacao_de_voo_que_repatriou_134_brasileiros_vindos_do_continente_africano.html

