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● DESTAQUES 

○ Presidente sanciona lei que destina R$1,5 bilhão para o atendimento da assistência social 

○ Covid-19: Brasil registra 1.787.419 casos de pessoas curadas 

○ Mais de dez milhões de pessoas do meio rural já receberam o Auxílio Emergencial do Governo 

Federal 

○ Comunidades e povos tradicionais recebem quase 290 mil cestas de alimentos do Governo Federal 

○ Covid-19: AGU evita que pacientes de UTI Neonatal sejam expostos a risco de contágio 

 

● AÇÕES DE GOVERNO 
 

○ Palácio do Planalto 
 

Presidente sanciona lei que destina R$1,5 bilhão para o atendimento da assistência social 
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta terça-feira (28), a lei de autoria da deputada 
federal Flávia Arruda (PL-DF) que destina R$1,5 bilhão para o atendimento da assistência social 
no combate à pandemia do novo coronavírus. O recurso estava parado no Fundo Nacional de 
Assistência Social, no Ministério da Cidadania, e agora poderá ser empregado por estados, 
municípios e o Distrito Federal no atendimento a pessoas em vulnerabilidade. 
Para mais informações: https://www.gov.br/planalto 

 
○ Advocacia-Geral da União 

 
Covid-19: AGU evita que pacientes de UTI Neonatal sejam expostos a risco de contágio 
Proteger gestantes e recém-nascidos de alto risco dos perigos de uma contaminação pelo novo 
coronavírus. Com essa finalidade, a Advocacia Geral da União (AGU) obteve junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) a suspensão da instalação de leitos para tratamento de pacientes 
diagnosticados com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Salvador, 
unidade de saúde da Prefeitura de Salvador localizada no mesmo prédio onde funciona a 
Maternidade Climério de Oliveira. A atuação ocorreu em defesa da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), responsável pela maternidade, contra uma decisão liminar do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) que autorizava o futuro compartilhamento de ambientes. No 
pedido de Suspensão de Tutela Provisória (STP) n°484, a AGU, por meio do Departamento de 
Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, alertou que a instalação dos leitos destinados a 
pacientes diagnosticados com Covid-19 seria feita no mesmo andar onde funciona a UTI 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/07/presidente-sanciona-lei-que-destina-r-1-5-bilhao-para-o-atendimento-da-assistencia-social
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Neonatal e a Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Canguru da maternidade – e que não 
seria possível evitar o risco de contaminação, de acordo com pareceres técnicos juntados aos 
autos.   
Para mais informações: https://www.agu.gov.br/ 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 
Valorização de mulheres rurais ajuda a promover a produtividade da agricultura, diz ministra 
Ao participar do lançamento da 5ª edição da campanha #Mulheres Rurais, mulheres com 
direitos, nesta quarta-feira (29), a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) disse que o empoderamento das mulheres rurais significa a promoção do 
crescimento e a produtividade da agricultura, que é o grande motor econômico do Brasil. 
Segundo a ministra, apesar de as mulheres dirigirem cerca de 20% dos estabelecimentos rurais 
no Brasil, a área desses estabelecimentos equivale a apenas 8,5% da área rural total do país. 
“Mulheres têm menos acesso a crédito, à tecnologia, à mecanização, à assistência técnica, a 
recursos produtivos e ao cooperativismo. O que isso representa é potencial econômico 
perdido”, ressaltou Tereza Cristina. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura 

 
Ministra Tereza Cristina participa do lançamento da campanha Mulheres Rurais, mulheres 
com direitos 
5º edição da campanha #Mulheres Rurais, mulheres com direitos será lançada nesta quarta-
feira (29), no Palácio do Planalto, às 16h, com as presenças do presidente Jair Bolsonaro, da 
primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e das ministras Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), e do 
representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) no 
Brasil, Rafael Zavala. A campanha é uma iniciativa conjunta, de âmbito internacional e 
intersetorial, promovida pela FAO, com a colaboração de diversas instituições e entidades 
governamentais, além de organizações da sociedade civil e entidades privadas de toda a 
América Latina que buscam reconhecer a liderança, as capacidades e as necessidades das 
mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes da região.  A proposta da campanha é dar 
visibilidade às mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes que vivem e trabalham em um 
contexto desigualdades estruturais e desafios sociais, econômicos e ambientais, agravado pelo 
impacto da pandemia de Covid-19 na América Latina e Caribe.  
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 

 
EMBRAPA 

 
Embrapa Cerrados celebra 45 anos com lançamento da tecnologia de bioanálise de solo 
Os 45 anos de criação da Embrapa Cerrados, centro de pesquisa da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) localizada em Planaltina (DF), completados no último dia 1º 
de julho, foram celebrados este ano de uma forma impensada tempos atrás. Desta vez, o 

https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/986236
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/valorizacao-de-mulheres-rurais-ajuda-a-promover-a-produtividade-da-agricultura-diz-ministra
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ministra-tereza-cristina-participa-do-lancamento-da-campanha-mulheres-rurais-mulheres-com-diretos
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auditório lotado deu lugar a uma transmissão virtual, mas não menos calorosa. As mudanças 
não tiraram o brilho das comemorações que tiveram que se adaptar à atual situação de 
pandemia. E o ponto alto do evento, realizado na tarde do dia 23 de julho, foi o lançamento da 
tecnologia de Bioanálise de Solo (BioAS). 
Para mais informações: https://www.embrapa.br 

 
INCRA 

 
Assentados estruturam vendas de produtos por aplicativo em Goiás 
Três famílias do assentamento Canudos, localizado próximo a Goiânia (GO), entre os municípios 
de Campestre, Guapó e Palmeiras, estão estruturando grupos de vendas por aplicativo de troca 
de mensagens. Os agricultores contam com o apoio da servidora do Incra em Goiás, engenheira 
agrônoma Ludmilla Luciano de Carvalho, e da professora da Faculdade de Agronomia da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Graciella Corciolli. 
As famílias são produtoras de verduras agroecológicas em hortas no formato mandala (circular). 
A ideia de oferecer as hortaliças pelo aplicativo é uma tentativa para escoar a produção durante 
a pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: http://www.incra.gov.br 

 
○ Casa Civil 

 
Localiza SUS: plataforma disponibiliza dados e ações de enfrentamento à Covid-19 
Todas as informações relacionadas à ajuda ofertada aos estados e municípios, bem como o 
cenário de transmissão da Covid-19 no país por parte do Ministério da Saúde, podem ser 
acompanhados por meio da plataforma Localiza SUS. Estão reunidos, em um único ambiente, 
12 painéis eletrônicos com informações estratégicas e analíticas sobre o coronavírus, contendo 
o perfil de casos da doença por município, recursos distribuídos aos estados, habilitação de 
leitos, envio de testes, medicamentos, respiradores, e contratação de profissionais. O objetivo 
é dar ainda mais transparência sobre o cenário atual da doença no Brasil, além de auxiliar no 
planejamento das ações de proteção e assistência à população.  
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

Uso contínuo: receitas médicas têm prazo de validade ampliado durante pandemia 
Foi sancionada, pelo Presidente Jair Bolsonaro, a Lei 14.028 que determina que receitas 
médicas ou odontológicas de medicamentos simples de uso contínuo tenha validade pelo 
menos enquanto perdurarem as medidas de isolamento em função da pandemia da Covid-19. 
A medida foi publicada nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União. Objetivo é evitar que 
pessoas saudáveis e que precisam de medicamentos de uso continuado se exponham ao risco 
de contaminação nos centros de sistema de saúde. A extensão de prazo não se aplica ao 
receituário de medicamentos controlados. Dessa forma, antibióticos, antidepressivos e 
remédios de controle, incluindo os de tarja preta, tiveram as regras mantidas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/54555000/embrapa-cerrados-celebra-45-anos-com-lancamento-da-tecnologia-de-bioanalise-de-solo
http://www.incra.gov.br/pt/assentados-estruturam-vendas-de-produtos-por-aplicativo-em-goias.html
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/localiza-sus-plataforma-disponibiliza-dados-e-acoes-de-enfrentamento-a-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/uso-continuo-receitas-medicas-tem-prazo-de-validade-ampliado-durante-pandemia
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Plataforma Todos por Todos completa quatro meses com mais de 800 serviços voltados à 
população 
Desde o começo da pandemia de coronavírus no país, o governo brasileiro mantém uma 
plataforma onde a população em geral pode encontrar desde vagas no mercado de trabalho a 
capacitações em uma diversidade de áreas, como a do empreendedorismo. É o Todos por 
Todos, que completa quatro meses no ar concentrando 816 serviços gratuitos e voltados à 
redução dos impactos da Covid-19 na vida do cidadão. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Bolsa Família: mais de 14,2 mil famílias beneficiadas em julho 
Mais de 14,2 mil famílias foram beneficiadas pelo Bolsa Família em julho. Desses, mais de 95% 
recebeu o Auxílio Emergencial do Governo Federal destinado às pessoas mais vulneráveis, para 
ajudar no enfrentamento da crise causada pelo coronavírus. A lei determina que o pagamento 
do benefício seja o financeiramente mais vantajoso para o beneficiário, entre Bolsa Família e 
Auxílio Emergencial. A região Nordeste concentra o maior número de beneficiários. Ao todo, 
são sete milhões de famílias, e mais de 6,8 milhões receberam via Auxílio Emergencial, num 
investimento de R$ 7,6 bilhões. Segundo a PNAD Covid-19/IBGE, o rendimento mensal por 
pessoa moradora do Nordeste do País aumentou em 23,6%, passando de R$ 687,77 para R$ 
868,29 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Auxílio Emergencial: número de pessoas na extrema pobreza é o menor em 40 anos 
Além de apoiar os mais vulneráveis, o Auxílio Emergencial está combatendo a pobreza no Brasil. 
Segundo análise do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), o 
benefício reduziu a extrema pobreza no Brasil ao menor nível em 40 anos. Mais de 126 milhões 
de brasileiros foram beneficiados direta e indiretamente. Desde a década de 1980, quando os 
levantamentos ficaram mais precisos, o menor índice registrado havia sido de 4,2%, em 2014. 
Agora, segundo a PNAD Covid-19, 3,3% da população brasileira, ou sete milhões de pessoas, 
viviam na extrema pobreza em junho deste ano. Com o benefício, são R$ 377,22 de renda média 
por residência em junho. Como comparação, a ONU considera a linha da pobreza em R$ 150 
mensais de rendimento por pessoa, ou 1,90 dólares diário 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
Veja também: http://portal2.dataprev.gov.br/ 

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Mais de dez milhões de pessoas do meio rural já receberam o Auxílio Emergencial do Governo 
Federal 
Cumprindo a determinação do presidente Jair Bolsonaro de que “nenhum brasileiro fica para 
trás”, o Auxílio Emergencial, que já foi pago a mais de 65 milhões de brasileiros, chegou a 10,3 
milhões de pessoas do meio rural diretamente. Dentre os que declararam especificamente as 
atividades profissionais de Agricultura/Pecuária e Extrativismo/Pesca no preenchimento do 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/plataforma-todos-por-todos-completa-quatro-meses-com-mais-de-800-servicos-voltados-a-populacao
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/bolsa-familia-mais-de-14-2-mil-familias-beneficiadas-em-julho
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/auxilio-emergencial-numero-de-pessoas-na-extrema-pobreza-e-o-menor-em-40-anos
http://portal2.dataprev.gov.br/numero-de-pessoas-na-extrema-pobreza-e-o-menor-em-40-anos-segundo-economista-da-fgv
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Auxílio Emergencial, o número chega a 2.913.946 pessoas trabalhando diretamente em 
atividades rurais e que estão recebendo o benefício. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Cemaden divulga dados do monitoramento da Covid-19 e desenvolve aplicativo, no projeto-
piloto em parceria com município paulista 
A divulgação dos mapas referentes ao monitoramento da Covid-19 – apresentando os dados 
georreferenciados da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos (SP) –  foi 
disponibilizada na última sexta-feira (24), no site do Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI). Esforços para complementar o trabalho de monitoramento da 
Covid-19 e o desenvolvimento de um aplicativo fazem parte do projeto-piloto desenvolvido 
pelo Cemaden, em parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP). O objetivo 
é o de fornecer uma ferramenta de comunicação para a percepção de risco da pandemia pela 
população, além de prover subsídios e informações sobre a Covid-19 para profissionais de 
Saúde e tomadores de decisão em escala intramunicipal. 
Para mais informações: http://www.cemaden.gov.br/ 

 
○ Controladoria-Geral da União 

 
CGU colabora com investigações de fraude no Auxílio Emergencial no Amapá 
A Controladoria-Geral da União (CGU) colabora com a segunda fase da Operação Ladino, 
deflagrada nesta quarta-feira (29) pela Polícia Civil do Estado do Amapá (PC-AP). O objetivo do 
trabalho é contribuir com informações de inteligência que permitam aos órgãos de persecução 
penal capturarem foragidos da justiça com mandados de prisão em aberto. A Unidade Regional 
da CGU no Amapá enviou à PC-AP uma lista com mais de 400 nomes de suspeitos registrados 
como beneficiários do Auxílio Emergencial do Governo Federal. Após cruzamentos realizados 
com a base de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi possível mapear possíveis 
endereços dos criminosos na capital e em municípios do Estado. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cgu/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Forças Armadas realizam ações de descontaminação de locais públicos em todo o país 
O Comando Conjunto Leste realizou a desinfecção das instalações do Serviço de Pronto 
Atendimento, do Centro de Especialidades Médicas e do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência no bairro Jacuecanga, em Angra dos Reis (RJ). A ação foi executada por meio da 
Marinha do Brasil. No âmbito do Comando Conjunto Bahia, militares do Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Salvador efetuaram descontaminação na sede da Companhia Nacional de 
Abastecimento, em Salvador (BA). 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/mais-de-dez-milhoes-de-pessoas-do-meio-rural-ja-receberam-o-auxilio-emergencial-do-governo-federal
http://www.cemaden.gov.br/cemaden-divulga-dados-do-monitoramento-da-covid-19-e-desenvolve-aplicativo-no-projeto-piloto-em-parceria-com-municipio-paulista/
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2020/07/cgu-colabora-com-investigacoes-de-fraude-no-auxilio-emergencial-no-amapa
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/forcas-armadas-realizam-acoes-de-descontaminacao-de-locais-publicos-em-todo-o-pais


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

 
○ Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

CBTU 
 
Novo esquema de circulação de trens traz aumento de 146 mil lugares 
Com as novas etapas de abertura na circulação de pessoas, a CBTU Recife contabiliza, a cada 
dia, mais passageiros voltando a utilizar o sistema diariamente. Atualmente, 128 mil pessoas 
utilizam o Metrô do Recife por dia e para atender este aumento será colocado em operação a 
partir de amanhã, 30, um novo esquema de circulação dos trens. O aumento no número de 
lugares disponíveis significa menos aglomeração de pessoas. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 
 

Metrô do Recife amplia funcionamento a partir de 30/07 
A partir desta quinta, dia 30/07, o Metrô terá seu horário de operação ampliado. As Linhas 
Centro e Sul funcionarão das 05h30 às 21h (segunda à domingo). A Linha Diesel (VLT) terá o 
ramal Cajueiro Seco/Cabo reativado, com funcionamento das 5h30 às 20h (segunda à sexta; 
sábado até às 14h). Já o ramal Cajueiro Seco/Curado continuará sem funcionar. A ampliação no 
horário de circulação dos trens visa atender ao aumento da demanda após a implantação de 
novas etapas do Plano de Monitoramento e Convivência com a Covid-19 do Governo de 
Pernambuco. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 

 
TRENSURB 
 
Trensurb transporta 57,1 mil passageiros na terça-feira (28) 
Na terça-feira (28), a Trensurb transportou 51.739 passageiros, o que representa uma redução 
de 67,2% em relação à média de usuários transportados por dia útil na primeira quinzena de 
março – 157.636 – e de 12,5% em comparação à média de passageiros nos dias úteis da semana 
anterior – 59.157. Trata-se, ainda, de uma queda de 4,3% em relação ao número de embarques 
registrados na segunda-feira (27) – 54.052. 
Para mais informações: http://trensurb.gov.br/ 
 

○ Ministério da Economia 
 

Balanço registra 49% dos servidores em trabalho remoto e 1.876 casos confirmados 
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia (ME) 
atualizou as informações coletadas na pesquisa sobre o trabalho remoto e casos confirmados 
da Covid-19 no âmbito do Poder Executivo Federal civil. Dados coletados na semana de 20 a 24 
de julho apontam 49% dos servidores públicos federais civis trabalhando em casa, o que 
corresponde a 79.500 servidores. Os casos confirmados da Covid-19 registrados no sistema são 
de 1.876. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8576
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8574
http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=5648
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/balanco-registra-49-dos-servidores-em-trabalho-remoto-e-1-876-casos-confirmados
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Plataforma Todos por Todos completa quatro meses com mais de 800 serviços voltados à 
população 
Com o começo da pandemia causada pelo novo coronavírus no país, o governo brasileiro criou 
uma plataforma, na qual a população pode encontrar desde vagas no mercado de trabalho a 
capacitações, em uma diversidade de áreas, como a do empreendedorismo. É o Todos por 
Todos, que completa quatro meses no ar, concentrando 816 serviços gratuitos e voltados à 
redução dos impactos da Covid-19 na vida do cidadão. Pela ferramenta, é possível encontrar 
desde o curso para aprender a criar produtos de interesse no mercado, desenvolvido pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Santa Catarina e 
disponível para todo o país, até cursos sobre bolos decorados e decorações de festas infantis, 
por exemplo, realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

 
Atendimento remoto no INSS é prorrogado até 21 de agosto 
O atendimento presencial nas agências da Previdência Social foi adiado para 24 de agosto. O 
atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até 21 de agosto e 
continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. As alterações de datas estão 
definidas na Portaria Conjunta n° 36 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), publicada nesta quarta-
feira (29), no Diário Oficial da União. Em um primeiro momento, o tempo de funcionamento 
das agências será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos 
segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos (Meu INSS e Central 
135). Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais 
de atendimento remotos, como perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, 
justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e atendimento 
relacionado ao monitoramento operacional de benefícios. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ | http://portal2.dataprev.gov.br/ 

 

CAIXA 
 
CAIXA credita parcelas do Auxílio Emergencial para 3,9 milhões de brasileiros nascidos em 
março 
Nesta quarta-feira (29), a CAIXA credita as parcelas do Ciclo 1 do Auxílio Emergencial para 3,9 
milhões de brasileiros. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo 
aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e através das 
maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/  
 

Auxílio Emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom 

 
DATAPREV 

https://www.gov.br/pt-br/todosportodos
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/plataforma-todos-por-todos-completa-quatro-meses-com-mais-de-800-servicos-voltados-a-populacao
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-36-de-28-de-julho-de-2020-269156044
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/atendimento-remoto-no-inss-e-prorrogado-ate-21-de-agosto
http://portal2.dataprev.gov.br/atendimento-remoto-no-inss-e-prorrogado-ate-21-de-agosto-0
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22680/caixa-credita-parcelas-do-auxilio-emergencial-para-39-milhoes-de-brasileiros-nascidos-em-marco
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22125/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros-2
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Número de pessoas na extrema pobreza é o menor em 40 anos, segundo economista da FGV 
O Auxílio Emergencial do Governo Federal foi responsável por levar a taxa de extrema pobreza 
do Brasil ao menor patamar em 40 anos. A análise foi feita pelo economista Daniel Duque, do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). A partir das pesquisas 
de Amostras Domiciliares do IBGE, em especial a PNAD Covid-19, foi possível mensurar que 
3,3% da população brasileira, ou sete milhões de pessoas, viviam na extrema pobreza em junho 
deste ano. Desde a década de 1980, quando os levantamentos ficaram mais precisos, o menor 
índice registrado havia sido de 4,2% em 2014. 
Para mais informações: http://portal2.dataprev.gov.br/ 
 
Portal Único gov.br permite o acesso de serviços públicos sem sair de casa 
Há um ano o portal gov.br reúne serviços públicos que o cidadão pode acessar onde estiver, 24 
horas por dia, sete dias por semana. A solicitação de carteira de trabalho – desenvolvida pela 
Dataprev – e a carteira digital de trânsito estão entre os serviços mais procurados. Desde janeiro 
do ano passado, o Governo Federal transformou 824 de seus serviços em digitais. Apenas 
durante a pandemia do novo coronavírus, entre março e julho, foram 251. Com destaque para 
o auxílio emergencial e o seguro desemprego do empregado doméstico. 
Para mais informações: http://portal2.dataprev.gov.br/ 
 
SUFRAMA 
 
Distrito Agropecuário pauta reuniões na Suframa 
A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) sediou duas reuniões para tratar de 
ações que envolvem tanto o projeto do Distrito Bioagroindustrial de Rio Preto da Eva (Darpe) 
quanto a regularização fundiária de terras da Autarquia no mesmo município, dois temas afetos 
ao Distrito Agropecuário da Suframa (DAS).  A proposta é de tornar o modelo Zona Franca de 
Manaus cada vez mais forte, diversificando as indústrias, fomentando atividades - como as 
estabelecidas no Distrito Agropecuário da Suframa - e apoiando o comércio, que foi muito 
impactado neste período de pandemia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/suframa/ 

 
○ Ministério da Educação 

 
Com foco na retomada, UnB arrecada equipamentos para estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica 
Com a retomada do calendário acadêmico da Universidade de Brasília marcada para 17 de 
agosto, a instituição vem se preparando para oferecer condições adequadas para o 
desempenho das atividades acadêmicas – que, no momento, ocorrerão de forma remota, por 
conta da pandemia da Covid-19 – e ampliar o alcance a seus discentes a distância. Uma das 
soluções encontradas foi a abertura do edital de apoio à inclusão digital, da Diretoria de 
Desenvolvimento Social do Decanato de Assuntos Comunitários (DDS/DAC), cujo objetivo era 

http://portal2.dataprev.gov.br/numero-de-pessoas-na-extrema-pobreza-e-o-menor-em-40-anos-segundo-economista-da-fgv
http://portal2.dataprev.gov.br/portal-unico-govbr-permite-o-acesso-de-servicos-publicos-sem-sair-de-casa
https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/noticias/distrito-agropecuario-pauta-reunioes-na-suframa
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garantir a conectividade de alunos em situação de vulnerabilidade social no retorno do 
semestre letivo. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 

 
EBSERH 
 
CGU destaca hospitais da Rede Ebserh por elogios recebidos pela atuação frente à pandemia 
“Estou parabenizando a todos vocês, profissionais da saúde, pela cura de pacientes que 
estavam com o novo coronavírus. Gostaria muito de abraçar vocês, mas nós não podemos; 
então estou enviado esta carta. Nós vamos crescer com vida e saúde. Graças a vocês, tudo vai 
voltar ao normal”. Esse é um exemplo de declaração feita por um usuário do FalaBR (a 
identidade é mantida reservada por questão de privacidade do cidadão) – plataforma integrada 
de Ouvidoria e Acesso à Informação da Controladoria-geral da União (CGU), voltada ao Hospital 
Universitário da cidade de Petrolina (PE), vinculado à Rede Ebserh. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
FNDE 
 
Definidos critérios para pedidos de suspensão dos pagamentos do Fies até 31 de dezembro 
Publicada nesta terça-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU), resolução do Comitê Gestor 
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) detalha os critérios e procedimentos para pedidos 
de suspensão dos pagamentos do Fies até 31 de dezembro, data final de vigência do estado de 
calamidade pública no Brasil. Podem ser beneficiados estudantes que estavam em dia com as 
prestações do financiamento no dia 20 de março, quando foi reconhecido o estado de 
calamidade devido à pandemia do coronavírus, aqueles com parcelas em atraso não superior a 
180 dias na mesma data e os adimplentes no momento da solicitação da suspensão. Segundo 
estimativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cerca de 1,5 milhão de 
estudantes podem requerer o benefício, previsto na Lei nº 14.024/2020, publicada no último 
dia 10 de julho. 
Para mais informações: https://www.fnde.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

FUNAI 
 
Saúde é tema da segunda reunião do Governo Federal com indígenas 
A segunda reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento da Covid-19 para 
Povos Indígenas Brasileiros, no âmbito da ADPF 709, foi realizada na tarde desta segunda-feira 
(27) e contou com a participação da Fundação Nacional do Índio (Funai). O encontro discutiu o 
eixo Saúde do documento. Por parte da Funai, participaram da reunião o assessor de 
Acompanhamento a Estudos e Pesquisas, Claudio Badaró, e a coordenadora-geral de Promoção 
dos Direitos Sociais, Iracema Gonçalves de Alencar.  A secretária-executiva adjunta do 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/com-foco-na-retomada-unb-arrecada-equipamentos-para-estudantes-em-vulnerabilidade-socioeconomica
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/cgu-destaca-hospitais-da-rede-ebserh-por-elogios-recebidos-pela-atuacao-frente-a-pandemia
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13753-definidos-crit%C3%A9rios-para-pedidos-de-suspens%C3%A3o-dos-pagamentos-do-fies-at%C3%A9-31-de-dezembro
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6306-saude-e-tema-da-segunda-reuniao-do-governo-federal-com-indigenas
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Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Viviane Petinelli, 
mediadora das reuniões do GT, esclareceu que o objetivo por trás das reuniões é construção de 
um plano de forma conjunta. "O Governo Federal optou por não incluir cronogramas e outros 
detalhamentos justamente para que o novo plano seja construído com a contribuição de todos 
os que estão presentes.  
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 

Twitter ganha ferramenta de combate e prevenção à violência contra a mulher 
O enfrentamento à violência contra a mulher ganhou um aliado importante. O Twitter lança 
nesta terça-feira (28), no Brasil, o recurso #ExisteAjuda com foco na prevenção e combate à 
violência contra esse público. As informações para implementação da ferramenta foram 
produzidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). A 
ferramenta consiste em uma notificação na área de busca da plataforma com links úteis para 
pesquisas relacionadas ao tema. Os usuários serão levados a páginas com informações sobre o 
Ligue 180, violência doméstica e familiar e sobre a rede de atendimento a mulheres em situação 
de violência e vulnerabilidade social e econômica. A disseminação de informações para o 
combate à violência contra a mulher se tornou ainda mais importante durante a pandemia do 
novo coronavírus. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), 
houve um aumento médio de 14,1% no número de denúncias feitas ao Ligue 180 nos primeiros 
quatro meses de 2020 em relação ao ano passado. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 
Comunidades e povos tradicionais recebem quase 290 mil cestas de alimentos do Governo 
Federal 
Garantir a alimentação de comunidades e povos tradicionais durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Foi com esse objetivo que o Governo Federal entregou 289,7 mil cestas 
de alimentos para esse público desde março. Os números são do balanço divulgado nesta terça-
feira (28). A maior parcela das cestas foi entregue na região Nordeste: 97,1 mil. Elas foram 
destinadas aos estados de Alagoas (10,6 mil), Bahia (38,8 mil), Ceará (9,2 mil), Maranhão (13,7 
mil), Paraíba (6,3 mil), Pernambuco (14,2 mil), Piauí (2,7 mil), Rio Grande do Norte (1,4 mil) e 
Sergipe (330). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 

Covid-19: Brasil registra 1.787.419 casos de pessoas curadas 
O Ministério da Saúde registrou nesta quarta-feira (29) o total de 1.787.419 pessoas curadas do 
coronavírus em todo o Brasil. No mundo todo, estima-se que cerca de 15,7 milhões de pessoas 
diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram. O número de pessoas curadas no Brasil é 
superior à quantidade de casos ativos (675.712), que são pacientes que estão em 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6306-saude-e-tema-da-segunda-reuniao-do-governo-federal-com-indigenas
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/twitter-ganha-ferramenta-de-combate-e-prevencao-a-violencia-contra-a-mulher
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/comunidades-e-povos-tradicionais-recebem-quase-290-mil-cestas-de-alimentos-do-governo-federal
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acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa mais da metade do total 
de casos acumulados (70%). As informações foram atualizadas às 18h30 e foram enviadas pelas 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
ANVISA 
 
Pontos de entrada e saída de controlados são ampliados 
Os aeroportos internacionais de Viracopos, em Campinas (SP), e de Confins – Tancredo Neves 
(MG) foram incluídos na rede nacional de pontos de entrada e saída de substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, durante a pandemia de Covid-19. Os dois novos 
pontos de entrada e saída de substâncias controladas vão se somar aos quatro já estabelecidos, 
que são os portos do Rio de Janeiro e de Santos e os aeroportos internacionais de São Paulo, 
em Guarulhos, e Tom Jobim, na capital fluminense, totalizando agora seis locais autorizados. 
Dessa forma, empresas importadoras e exportadoras passam a ter mais alternativas para 
receber, enviar e dar mais agilidade ao acesso a produtos essenciais ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 

 
FIOCRUZ 
 
Parlamentares apoiam ações da Fiocruz contra a Covid-19 
Membros da Comissão Externa do Coronavírus da Câmara dos Deputados estiveram, nesta 
terça-feira (28), no campus Manguinhos para conhecer as atividades da Fiocruz voltadas para o 
enfrentamento da pandemia, em especial no que diz respeito ao processo de produção da 
vacina. Recentemente, a Fundação firmou um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca para 
compra de lotes e transferência de tecnologia da vacina para Covid-19 desenvolvida pela 
Universidade de Oxford. Além de conhecer as instalações do Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), onde serão produzidas as doses, a agenda também incluiu 
uma visita técnica à Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
○ Secretaria-Geral 

 
Lei autoriza transferência de saldos dos Fundos de Assistência Social. 
Sancionada nesta terça-feira (28) pelo Presidente Jair Bolsonaro, a Lei nº 14.029/20 permite a 
utilização de verbas remanescentes de exercícios anteriores dos fundos de assistência social 
para implementar ações que amparem pessoas mais necessitadas. Os recursos serão aplicados 
no atendimento de crianças, adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, 
população indígena e quilombola, pessoas com deficiência e população em situação de rua ou 
em qualquer circunstância de extrema vulnerabilidade. A sanção da lei representa uma 
importante medida para instituir um marco legal sobre a utilização dos recursos financeiros 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47275-covid-19-brasil-registra-1-787-419-casos-de-pessoas-curadas
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=pontos-de-entrada-e-saida-de-controlados-sao-ampliados&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5963469&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
https://portal.fiocruz.br/noticia/parlamentares-apoiam-acoes-da-fiocruz-contra-covid-19-0
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destinados à assistência social, de modo que sejam aplicados com rapidez, a fim de minimizar 
os efeitos das desproteções sociais que aumentam em consequência de uma calamidade 
pública. 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariageral/ 
  

● AGENDA 
 

○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 

No Marajó, ministra Damares Alves participa de cerimônia da segunda fase da Operação Pão 
da Vida 
Nesta sexta-feira (31), o município de Breves, no arquipélago do Marajó, recebe a ministra 
Damares Alves para a solenidade de entrega simbólica de doações que marca o início da 
segunda fase da Operação Pão da Vida. Além de Breves, serão contempladas as populações de 
Melgaço e Portel. Juntos, os entes federativos reúnem aproximadamente 180 mil pessoas. Na 
fase 2 da ação, que integra o programa Abrace o Marajó, serão distribuídas 12,5 mil cestas 
básicas — 5,5 mil para Breves; 3 mil para Melgaço; e 4 mil para Portel. Entre os itens de proteção 
e higiene, estão inclusas 5 mil máscaras, 3,5 mil escovas de dentes e cerca de 1,8 mil caixas de 
sabonetes. Cada caixa contém 108 unidades, totalizando quase 190 mil sabonetes. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 

FIOCRUZ 
 
Seminário internacional discute o acesso a vacinas e medicamentos para Covid-19 
O Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris/Fiocruz), em parceria com a Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), a Rede de Escolas de Saúde Pública da América 
Latina (Resp-AL), a Aliança Latino-Americana de Saúde Global (Alasag), a Rede Argentina de 
Escolas de Saúde Pública e a Rede Internacional de Técnicos em Saúde (Rets), promovem o 
Seminário Virtual Internacional: Vacinas e medicamentos para Covid-19 como bens públicos 
globais. O evento será realizado nesta quinta-feira (30), a partir das 17h (horário de Brasília). A 
transmissão será realizada pelo canal da VideoSaúde Distribuidora no YouTube. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 2.552.265 casos de coronavírus e óbitos. Do total de casos confirmados, 
1.787.419 (70%) estão recuperados* e outros 675.712 (26,5%) estão em acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2020/julho/lei-autoriza-transferencia-de-saldos-dos-fundos-de-assistencia-social
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/aviso-de-pauta-no-marajo-ministra-damares-alves-participa-de-cerimonia-da-segunda-fase-da-operacao-pao-da-vida
https://youtu.be/exjkp4BeSPo
https://portal.fiocruz.br/noticia/seminario-internacional-discute-o-acesso-vacinas-e-medicamentos-para-covid-19
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   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. 


