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● DESTAQUES  

○ Projeto Piloto de Telemedicina leva atendimento médico especializado ao interior do Amazonas 

○ Após contestação, mais 805 mil pedidos são encaminhados para pagamento do Auxílio 
Emergencial 

○ Hospitais universitários federais receberão R$ 84,6 milhões do programa Rehuf 
 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
CONAB 
 
Técnicos iniciam pesquisa para levantamento da safra de grãos em Goiás 
Entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) realizam pesquisa para compor o 11º Levantamento da Safra de Grãos. Em função da 
pandemia de Covid-19, o trabalho será feito por meio de monitoramento remoto de imagens 
de satélite, mapeamento dos cultivos, assim como meios digitais e telefônicos de contatos, a 
fim de obter informações relevantes sobre o cenário agrícola goiano. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Após contestação, mais 805 mil pedidos são encaminhados para pagamento do Auxílio 
Emergencial 
A Dataprev encaminhou à Caixa mais um lote para pagamento do Auxílio Emergencial, com 
805.318 cidadãos considerados elegíveis. São requerimentos analisados após contestação do 
resultado por parte dos solicitantes. Esses pedidos fazem parte de um conjunto de 1,84 milhão 
de solicitações homologadas pelo Ministério da Cidadania na sexta-feira (24). Com mais essa 
entrega, são 66,9 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa do Governo Federal, 
incluindo os três grupos: informais, Bolsa Família e Cadastro Único. O investimento chegou a R$ 
134,8 bilhões. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 
 

○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 
 

https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3526-goias-tecnicos-iniciam-pesquisa-para-levantamento-da-safra-de-graos
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/apos-contestacao-mais-805-mil-pedidos-sao-encaminhados-para-pagamento-do-auxilio-emergencial
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Vice-presidente do CBPF analisa papel da ciência na pandemia 
Márcio Portes de Albuquerque, tecnologista sênior e vice-diretor do Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), unidade de pesquisa do MCTI, no Rio de Janeiro (RJ), comentou sobre 
os ensinamentos da ciência que ficarão para a sociedade após a pandemia da Covid-19.  “Este 
momento de pandemia reforçou a relevância da ciência na sociedade. Essa cultura é uma das 
formas de abordar e resolver problemas. Ao longo dos últimos 2,5 mil anos, é inegável que a 
ciência tenha conseguido desenhar impressionante panorama da evolução do universo e da 
espantosa diversidade da vida”, disse. 
Para mais informações: https://portal.cbpf.br/ 

 
○ Controladoria-Geral da União 

 

CGU divulga Relatório Coronavírus/Fala.BR 
A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou nesta segunda-feira (27) a versão atualizada do 
relatório Fala.BR, documento que busca, de maneira sucinta, apresentar os dados coletados na 
plataforma Fala.BR referentes a denúncias e outras manifestações de ouvidoria (como dúvidas, 
sugestões e reclamações) referentes à prestação de serviços ou atuação de agentes públicos 
relacionadas ao combate à pandemia do coronavírus (Covid-19). O objetivo deste documento 
é permitir o acompanhamento dos relatos e a busca de soluções para problemas como falta de 
insumos, desobediência às medidas de prevenção, questões sobre o recebimento de auxílio 
emergencial e irregularidades na aplicação de recursos. Toda semana será divulgado um 
balanço atualizado que permitirá ao governo federal o ajuste dos mecanismos de controle dos 
benefícios. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cgu/ 

 
Campanha: Quem está na linha de frente para cuidar de nossas vidas merece todos os 
elogios 
No mês de julho, a Controladoria-Geral da União lançou a campanha “Quem está na linha de 
frente para cuidar de nossas vidas merece todos os elogios”, com o objetivo de valorizar e 
reconhecer o trabalho desafiador dos profissionais de saúde que estão atuando de forma 
incansável no combate à pandemia da Covid-19 (http://www.gov.br/cgu/.) 
A campanha busca estimular a população a enviar elogios e manifestações positivas de 
valorização do trabalho desses profissionais e também das instituições envolvidas na luta contra 
o coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cgu 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Projeto Piloto de Telemedicina leva atendimento médico especializado ao interior do 
Amazonas 
Nesta segunda-feira (27), serão iniciados os testes do projeto de atendimento médico por 
videoconferência para atender populações indígenas do Alto Rio Negro, além dos militares do 
1º Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro e de seus familiares, que vivem no distrito 

https://portal.cbpf.br/pt-br/ultimas-noticias/vice-analisa-papel-da-ciencia-na-pandemia
https://www.gov.br/cgu/
http://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/elogioprofissionalsaude
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/elogioprofissionalsaude
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de Iauaretê, no interior do estado do Amazonas, região Norte do País. Fruto de uma parceria 
entre os Ministérios da Defesa e da Saúde, o projeto tem como objetivo diminuir o tempo de 
espera de consultas, possibilitando o acesso rápido às diversas especialidades de saúde. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
Veja também: https://www.saude.gov.br/noticias/sesai/ 

 
Forças Armadas apoiam instituições com ações de descontaminação 
As Forças Armadas dão continuidade a ações de descontaminação para o enfrentamento do 
novo coronavírus. No Comando Conjunto Norte, o Comando do 4º Distrito Naval realizou 
descontaminação de áreas da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Belém (PA). 
O mesmo Comando Conjunto realizou a desinfecção do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Pará (IFPA), na cidade de Vigia (PA). 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa 

 
○ Ministério do Desenvolvimento Regional 

 
CBTU 
 
Usuários aprovam limpeza de estações na CBTU-BH 
Desde março deste ano, a CBTU Belo Horizonte tem buscado atender às demandas da 
população que depende do transporte público sobre trilhos, enquanto promove atividades e 
campanhas de enfrentamento à Covid-19. Algumas dessas iniciativas, tais como a desinfecção 
de estações e trens e a disponibilização de totem com álcool em gel na estação Eldorado, têm 
sido reconhecidas como essenciais pelos usuários.  
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br 

 
○ Ministério da Economia 

 

CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
 
CAIXA amplia o prazo da pausa na prestação habitacional para 180 dias 
A CAIXA disponibiliza, a partir desta segunda-feira (27), a possibilidade de ampliação da pausa 
nas prestações dos créditos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixas 1, 5, 2 e 
3) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) para um período de até 180 dias. 
A medida faz parte das ações do banco para oferecer aos clientes alternativas para enfrentar 
os efeitos causados à economia pela Covid-19. Para o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, 
“estender a pausa é mais uma medida importante do banco no suporte ao planejamento das 
famílias brasileiras nesse período de pandemia e à retomada da economia”. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 

 
DATAPREV 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/projeto-piloto-de-telemedicina-leva-atendimento-medico-especializado-ao-interior-do-amazonas
https://www.saude.gov.br/noticias/sesai/47260-projeto-piloto-de-telemedicina-leva-atendimento-especializado-a-indigenas-do-amazonas
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-apoiam-instituicoes-com-acoes-de-descontaminacao
https://www.cbtu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8571&Itemid=1317&lang=pt
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22577/caixa-amplia-o-prazo-da-pausa-na-prestacao-habitacional-para-180-dias
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22577/caixa-amplia-o-prazo-da-pausa-na-prestacao-habitacional-para-180-dias
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Lote de contestações do Auxílio Emergencial é enviado à Caixa 
Os cidadãos que contestaram os resultados dos seus pedidos do Auxílio Emergencial, por meio 
do aplicativo e site da Caixa, já podem conferir os resultados dos seus requerimentos no portal 
de consultas da Dataprev. Após homologação dos dados de 1.842.434 solicitações pelo 
Ministério da Cidadania, o órgão gestor do programa autorizou, na última sexta-feira (24), o 
envio do conjunto de informações à Caixa. 
Para mais informações: http://portal2.dataprev.gov.br/ 
 

INSS 
 
Prova de vida por procuração de beneficiários com 60 anos ou mais pode ser realizada sem o 
prévio cadastramento no INSS 
A Portaria 810, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27), autoriza os 
bancos a realizarem a comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal sem 
o prévio cadastramento junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quando se tratar de 
beneficiários com idade igualou superior a 60 anos. A medida visa a proteção de aposentados 
e pensionistas enquanto estiver em vigência o estado de calamidade, devido à pandemia 
provocada pela coronavírus. 
Para mais informações: https://www.inss.gov.br/ 
 
IPEA 
 
Microdados da PNAD Covid-19 de junho mostram crescimento da renda efetiva 
Um pequeno crescimento na renda efetiva do trabalhador foi observada no mês de junho, em 
comparação ao mês anterior. Essa é a principal conclusão do estudo. Os efeitos da pandemia 
sobre os rendimentos do trabalho e o impacto do auxílio emergencial: os resultados dos 
microdados da PNAD Covid-19 de junho, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), na sexta-feira. A análise permite aprofundar o conhecimento sobre a situação 
do atual mercado de trabalho. 
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 

 
○ Ministério da Educação 
 

Pesquisa na Itália afetada pela pandemia é prorrogada 
A psicóloga e pesquisadora Maíra Colombarolli conseguiu dois meses de prorrogação na bolsa 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES) e continuará os estudos na 
Itália até setembro. A doutoranda avalia o funcionamento afetivo e cognitivo de mulheres que 
passaram por cirurgia bariátrica para identificar quais levam a ganhar peso outra vez. Estudante 
da Universidade de São Paulo (USP), Maíra participa do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto desde 2018. No começo 
deste ano, rumou para a Universidade de Turim, onde mantém sua pesquisa.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 

http://portal2.dataprev.gov.br/lote-de-contestacoes-do-auxilio-emergencial-e-enviado-caixa
https://www.inss.gov.br/prova-de-vida-por-procuracao-de-beneficiarios-com-60-anos-ou-mais-pode-ser-realizada-sem-o-previo-cadastramento-no-inss/
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36199&catid=3&Itemid=3
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/pesquisa-na-italia-afetada-pela-pandemia-e-prorrogada
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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. No kit de Lavínia e dos colegas da educação 
infantil e do ensino fundamental foram banana, abobrinha, cenoura, mexerica, maçã, laranja 
pêra e lima, tomate, batata inglesa e mandioca.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 

 
EBSERH 

 
Hospitais universitários federais receberão R$ 84,6 milhões do programa Rehuf 
Os hospitais universitários federais poderão contar com um importante reforço financeiro. Por 
meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), 
que é gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), serão disponibilizados 
R$ 84,6 milhões. Esse ano, já foram descentralizados R$ 155 milhões apenas para os hospitais 
da Rede Ebserh, além do valor aprovado agora. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
FUNAI 
 
Presidente da Funai, Marcelo Xavier, reforça importância do isolamento social 
Em mensagem de vídeo direcionada aos povos indígenas, o presidente da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), Marcelo Xavier, ressaltou a importância do isolamento social neste momento 
de pandemia, e reforçou o pedido para que os indígenas permaneçam nas aldeias, o que ajuda 
a minimizar as chances de contágio pelo novo coronavírus. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br 

 
○ Ministério da Saúde 

 

Covid-19: Brasil tem 1.634.274 de pacientes curados 
Até a noite deste domingo (26) o Brasil registrou 1.634.274 de curados da Covid-19. O 
Ministério da Saúde apoia estados e municípios na garantia da assistência adequada à 
população, seguindo o mapa epidemiológico da doença no país. Na última semana, o ministro 
da Saúde interino, Eduardo Pazuello, visitou os estados da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná) para reafirmar a integração contra a Covid-19 através de recursos e ações 
com o objetivo maior de salvar vidas. Pazuello ressaltou a importância da conduta precoce. “As 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mais-de-3-mil-estudantes-de-itarare-sp-recebem-kits-da-alimentacao-escolar
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/hospitais-universitarios-federais-receberao-r-84-6-milhoes-do-programa-rehuf
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6293-presidente-da-funai-marcelo-xavier-reforca-importancia-do-isolamento-social
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duas únicas certezas que podemos colocar até agora: a conduta precoce é a melhor solução 
que podemos ter e a solução definitiva virá somente com a vacina. Assim, qualquer brasileiro 
que apresentou os sintomas deve procurar a unidade básica de saúde”, orientou. Ainda, sobre 
a vacina, o ministro destacou que “nós estamos na vanguarda do que há de melhor no mundo. 
Os brasileiros terão, com certeza, a vacina assim que ela estiver disponível”. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
FIOCRUZ 
 
Webinar Proqualis | Erros Diagnósticos no Contexto da Covid-19 
A Fiocruz disponibilizou vídeo do webinar de 15/07, com o presidente do Conselho de 
Administração da ABRAMED - Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Wilson Shcolnik; 
e com o diretor científico do IBSP - Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente, Lucas 
Zambon. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
SESAI 
 
Projeto Piloto de Telemedicina leva atendimento especializado a indígenas do Amazonas 
Uma parceria entre Ministérios da Saúde e da Defesa testa um projeto de atendimento médico 
por videoconferência às aldeias com acesso à internet, no Distrito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI) Alto Rio Negro, no período de 27 de julho a 1° de agosto. O objetivo é diminuir o tempo 
de espera de consultas, possibilitando o acesso rápido às diversas especialidades de saúde. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/noticias/sesai/ 
Veja também: https://www.gov.br/defesa/ 

 
● PONTO DE ATENÇÃO 

 
○ Ministério da Economia 

 
IPEA 
 
Morte de idosos por causa da Covid-19 pode alterar drasticamente a renda das famílias 
Além da contínua perda de vidas humanas, a pandemia de Covid-19 começa a impor ao Brasil 
outras consequências negativas em núcleos familiares formados por idosos e seus dependentes 
financeiros. Esse novo panorama afeta mais diretamente os lares onde a renda do idoso 
responde por mais de 50% dos rendimentos totais do domicílio, o que pode colocar mais de 20 
milhões de pessoas em situação de extrema dificuldade se o principal provedor for vencido pela 
doença.  
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 
  

● AGENDA 
 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47259-covid-19-brasil-tem-1-634-274-de-pacientes-curados
https://youtu.be/Auq2XwkrPfg
https://portal.fiocruz.br/video/webinar-proqualis-erros-diagnosticos-no-contexto-da-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/sesai/47260-projeto-piloto-de-telemedicina-leva-atendimento-especializado-a-indigenas-do-amazonas
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/projeto-piloto-de-telemedicina-leva-atendimento-medico-especializado-ao-interior-do-amazonas
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36198
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○ Ministério da Economia 
 

SERPRO 
 
Serpro patrocina Global Security Webinar sobre tendências de segurança pública 
Discutir os desafios da segurança pública frente à pandemia de Covid-19 é o tema do Global 
Security Webinar, evento gratuito patrocinado pelo Serpro, que ocorrerá no dia 29 de julho. 
Promovido pela ISC Brasil em conjunto com as unidades ISC Security Events dos EUA e do 
México, o webinar terá transmissão simultânea para todo o mundo, a partir das 13h (horário 
de Brasília), com legendas em português e espanhol.  
Para mais informações: https://www.serpro.gov.br/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 2.442.375 casos de coronavírus e 87.618 óbitos. Do total de casos confirmados, 
1.667.667 (68,3%) estão recuperados* e outros 687.090 (28,1%) 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.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2020/serpro-datavalid-global-security-webinar

