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● DESTAQUES 

 

○ Aplicativo Coronavírus-SUS vai alertar contatos próximos de pacientes com Covid-19 

○ CMN aprova medidas para agricultores prejudicados por ciclone e pela pandemia de Covid-19 

○ BNDES já contratou mais de R$ 3 bilhões em programa aprovado nesta quarta-feira pelo              
Congresso 

○ Programa de Manutenção do Emprego (BEm) já fez 15 milhões de acordos 

○ Fiocruz lança primeira edição de informativo Radar Covid-19 Favelas 

○ Ministério do Turismo divulga valores para apoiar cultura nos estados e Distrito Federal 

○ Governo federal finaliza 1ª etapa de atendimento médico a indígenas Xavante 

○ Fiocruz amplia ações contra a Covid-19 nos povos indígenas 

 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 

CMN aprova medidas para agricultores prejudicados por ciclone e pela pandemia de            
Covid-19 
Por solicitação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Conselho Monetário            
Nacional (CMN) aprovou ontem à noite (30), em reunião ordinária, medidas que beneficiam o              
setor agrícola, especialmente a agricultura familiar. Entre as medidas está a redução da taxa              
de juros para agricultores prejudicados pelo ciclone bomba na região Sul entre os dias 30 de                
junho e 1° de julho de 2020. O Conselho Monetário Nacional também decidiu prorrogar de 15                
de agosto de 2020 para 15 de dezembro de 2020 o prazo de vencimento das parcelas de                 
operações de crédito rural de custeio e investimentos de mutuários cujas atividades foram             
prejudicadas pelas medidas de distanciamento social ligadas à pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 
 
CONAB 
 
Começa entrega de cestas de alimentos a comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul 

 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4839
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=4839
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/cmn-aprova-medidas-para-agricultores-prejudicados-por-ciclone-e-pela-pandemia-de-covid-19
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Comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul começam a receber, nesta segunda-feira            
(03), cestas de alimentos montadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com            
recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Nesta etapa              
da ação, serão entregues 4.278 cestas para 2.139 famílias quilombolas do estado. A             
distribuição de cestas de alimentos faz parte das medidas do governo federal de             
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Esta ação contempla grupos tradicionais,           
como indígenas e quilombolas, em situação de vulnerabilidade nutricional, agravada pela           
pandemia. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 
 
Agricultores recebem apoio para produzir alimentos pelo PAA no Mato Grosso 
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) recebeu 31 retransmissões de propostas           
para executar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade de Compra com              
Doação Simultânea, em Mato Grosso. A ação diz respeito aos projetos que foram ranqueados              
pela Companhia em 2019, com implementação esse ano para atender medida emergencial            
em razão da pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 
 
INCRA 
 
Agricultores catarinenses recebem títulos provisórios em meio digital 
O uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e os Acordos de Cooperação Técnica (ACT)               
assinados pelo Incra com prefeituras de Santa Catarina têm viabilizado a emissão digital de              
Contratos de Concessão de Uso (CCU), facilitando o acesso à documentação pelos agricultores             
assentados do estado. A iniciativa surgiu da necessidade de aproveitar os sistemas do Incra              
para emissão de documentos totalmente eletrônicos e difundiu-se durante a pandemia de            
Covid-19, protegendo servidores e beneficiários da reforma agrária ao evitar deslocamentos,           
além de reduzir custos. 
Para mais informações: http://www.incra.gov.br/ 
 

○ Casa Civil 
 
Operação Polígrafo: irregularidades com recursos da saúde em Rondônia são investigadas 
Combate a irregularidades com os recursos da saúde continua. A Controladoria-Geral da            
União (CGU) participou, nesta quinta-feira (30), da Operação Polígrafo, em Rondônia. O            
trabalho, realizado em parceria com a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de Rondônia               
(MPRO), teve como objetivo combater supostas ilegalidades em dispensa de licitação,           
promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAU/RO), para aquisição de 100 mil kits de               
testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. O montante envolvido é da ordem de R$ 10,5               
milhões. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/  
 
Programa de Aquisição de Alimentos: Governo Federal repassa de R$ 285 milhões para o              
Nordeste 

 

https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3532-rio-grande-do-sul-comeca-entrega-de-cestas-de-alimentos-a-comunidades-quilombolas
https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3530-mato-grosso-agricultores-recebem-apoio-para-produzir-alimentos-pelo-paa
http://www.incra.gov.br/pt/agricultores-catarinenses-recebem-titulos-provisorios-em-meio-digital.html
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/operacao-poligrafo-irregularidades-com-recursos-da-saude-em-rondonia-sao-investigadas
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Governo Federal abriu um crédito extraordinário, por meio da MP 957/2020, e destinou R$              
500 milhões para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em todos os               
estados brasileiros, para ações de segurança alimentar e nutricional. A região Nordeste foi a              
maior contemplada, com cerca de R$ 285,9 milhões. Mais de 48 mil agricultores familiares              
devem ser beneficiados com o repasse. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Reforço contra o coronavírus: Governo Federal destina repasse de R$ 120 milhões para             
combate à Covid-19 em Laboratórios Centrais 
O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, fez um reforço de R$ 120 milhões para                 
investir na aquisição de equipamentos para melhorar a estrutura dos Laboratórios Centrais de             
Saúde Pública (LACEN). O repasse será feito em parcela única aos estados e Distrito Federal,               
considerando a emergência pelo coronavírus. O recurso será investido na aquisição de            
equipamentos para garantir o fortalecimento e melhor estrutura dos LACEN. Essa medida é             
importante para as Unidades de Respostas Rápidas no atendimento ágil às demandas            
laboratoriais em meio à pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Ministério da Cidadania repassa mais de R$285 milhões para o Nordeste na modalidade             
PAA 
Para seguir impulsionando a produção da agricultura familiar nesse momento de pandemia, o             
Governo Federal abriu um crédito extraordinário, por meio da MP 957/2020, e destinou R$              
500 milhões para a execução do PAA em todos os estados brasileiros, para ações de               
segurança alimentar e nutricional. A região Nordeste foi a maior contemplada, com cerca de              
R$ 285,9 milhões. Cerca de 48 mil agricultores familiares devem ser beneficiados com o              
repasse. Além deles, sete mil entidades da rede socioassistencial vão receber os alimentos             
oriundos da produção familiar e repassar para mais de seis milhões de pessoas em situação de                
vulnerabilidade social. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
Pagamento do benefício do Bolsa Família e da 4ª parcela do Auxílio Emergencial aos              
trabalhadores de famílias beneficiárias 
O Ministério da Cidadania (MC) iniciou na segunda feira, dia 20 de julho, o pagamento dos                
benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) do mês de julho e da 4ª parcela do Auxílio                
Emergencial aos trabalhadores elegíveis que fazem parte de famílias do Programa. 
No mês de julho, o PBF possui um total de 14,28 milhões de famílias beneficiárias, com                
704.125 famílias recebendo os benefícios do Programa. A folha de pagamento está            
totalizando um valor aproximado de R$ 112,7 milhões, que resulta em um valor médio de               
benefício de R$ 160,12 por família. 
Já em relação ao Auxílio Emergencial, 13.579.341 famílias beneficiárias do PBF estão            
recebendo o recurso, totalizando na folha de pagamento um valor superior a R$ 15,1 bilhões,               
e um valor médio de R$ 1.115,05 por família. 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/programa-de-aquisicao-de-alimentos-governo-federal-repassa-de-r-285-milhoes-para-o-nordeste
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/reforco-contra-o-coronavirus-governo-federal-destina-repasse-de-r-120-milhoes-para-combate-a-covid-19-em-laboratorios-centrais
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-957-de-24-de-abril-de-2020-254003219
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/ministerio-da-cidadania-repassa-mais-de-r-285-milhoes-para-o-nordeste-na-modalidade-paa


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

Para mais informações: Informe Bolsa e Cadastro - Ministério da Cidadania 
 
ESPORTE 
 
Jeb's serão retomados em 2021 e vão valer como seletiva para os Sul-Americanos Escolares 
O ano de 2021 será marcado, para o desporto escolar, pela volta dos Jogos Escolares               
Brasileiros – JEB´s, tradicional competição estudantil iniciada no país na década de 1970 e que               
foi disputada até 2004, tendo revelado nesse período diversos atletas de destaque do Brasil.              
O anúncio do retorno dos JEB´s foi feito nesta quinta-feira (30) pelo secretário Especial do               
Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, após acordo firmado com o            
presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho. 
A estimativa é de que a edição 2021 dos JEB´s seja disputada no segundo semestre e que seja                  
aberta a estudantes entre 12 e 14 anos. A competição servirá como seletiva para os Jogos                
Sul-americanos Escolares, que seriam realizados este ano no Brasil, mas que, devido à             
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), foram adiados para dezembro do ano que vem,             
também no Brasil.  
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
Vinte ações da Secretaria Especial do Esporte para fortalecer o setor durante a pandemia 
A paralisação dos calendários esportivos nacionais e internacionais não comprometeu a rotina            
apenas de atletas. Clubes e entidades do setor no Brasil também se viram seriamente              
afetados pelas consequências da pandemia de Covid-19. Por isso, desde março deste ano, a              
Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania vem promovendo uma série de             
ações para auxiliar esses atores nas mais diversas frentes de trabalho, e para promover o               
esporte no país mesmo em um momento de crise. As medidas adotadas vão desde a               
ampliação de prazos para pagamento de débitos e captação de recursos até iniciativas             
voltadas à educação. Além disso, a pasta trabalhou na adequação de calendários esportivos e              
decidiu manter os repasses da Bolsa Atleta, mesmo com o adiamento dos Jogos de Tóquio e a                 
escassez de competições. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 
Pesquisa do CNPEM/MCTI no combate ao coronavírus é destaque em reportagem  
Uma pesquisa do Centro Nacional de pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), uma             
organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) foi tema             
de uma reportagem realizada pela TV Record de Campinas. O CNPEM é responsável pela              
gestão dos Laboratórios Nacionais de Luz Síncrotron (LNLS), de Biociências (LNBio), de            
Biorrenováveis (LNBR) e de Nanotecnologia (LNNano) e abriga a maior e mais complexa             
infraestrutura científica já construída no País e uma das primeiras fontes de luz síncrotron de               
4ª geração do mundo, o Sirius. 
Veja o vídeo no site do CNPEM. 
Fonte: Ascom - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações  

 

 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/jebs-serao-retomados-em-2021-e-valerao-como-seletiva-para-os-sul-americanos-escolares
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/vinte-acoes-da-secretaria-especial-do-esporte-para-fortalecer-o-setor-durante-a-pandemia
https://cnpem.br/pesquisa-do-cnpem-de-combate-ao-coronavirus/
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○ Ministério das Comunicações 
 
CORREIOS 
 
Correios negocia Acordo Coletivo de Trabalho em meio à pandemia 
Desde o início de julho, os Correios têm negociado com as entidades representativas dos              
empregados os termos do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021. Dando continuidade às            
ações de fortalecimento de suas finanças e consequente preservação de sua sustentabilidade,            
a empresa apresentou uma proposta que visa a adequar os benefícios dos empregados à              
realidade do país e da estatal. 
Para mais informações: https://www.correios.com.br/ 
 

Alteração no encaminhamento de objetos internacionais 
Em decorrência das medidas contra o Coronavírus (Covid-19) em vários países, não há como              
garantir o cumprimento do prazo de entrega dos envios internacionais. Estão prejudicados            
tanto o encaminhamento como a distribuição pela diminuição ou mesmo falta de voos,             
diminuição da quantidade de empregados alocados nas atividades de distribuição de objetos            
postais e até mesmo suspensão da entrega. Os Correios estão buscando soluções para manter              
os serviços em andamento, contudo faz-se necessário suspender ou restringir a aceitação de             
postagem para alguns destinos. 
Para mais informações: https://www.correios.com.br/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Comandos Conjuntos das Forças Armadas realizam descontaminações de locais públicos 
Militares dos Comandos Conjuntos realizaram ações de descontaminação de instituições          
públicas e de outros ambientes por todo o país. No Comando Conjunto Planalto, o              
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, subordinado ao Comando do 7º Distrito Naval,             
efetuou a desinfecção das instalações do edifício-sede da Companhia Imobiliária de Brasília            
(Terracap). 
No Comando Conjunto Leste, por meio da Marinha do Brasil, ocorreu a desinfecção e a               
capacitação de pessoal nas principais Unidades de Saúde pública do município de Angra dos              
Reis (RJ). Ainda no mesmo Comando Conjunto, foram realizadas descontaminações na cidade            
de Vitória (ES). O 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear desinfectou              
dependências do hospital que pertence à Universidade Federal do Espírito Santo e terminal             
do Aeroporto de Vitória. 
Para mais informações:https://www.gov.br/defesa 

 
Militares distribuem suprimentos a famílias carentes 
Militares das Forças Armadas têm apoiado arrecadação e distribuição de suprimentos como            
alimentos e roupas para famílias em situação de vulnerabilidade social. No Comando            
Conjunto Nordeste, o 4º Batalhão de Polícia do Exército, situado no Recife (PE), realizou o               
transporte de 250 cestas básicas doadas por empresas da cidade para a Associação             
Construindo a Cidadania, localizada no bairro do Brejo de Beberibe, na capital pernambucana.             

 

https://www.correios.com.br/noticias/correios-negocia-acordo-coletivo-de-trabalho-em-meio-a-pandemia
https://www.correios.com.br/avisos/alteracao-no-encaminhamento-de-objetos-internacionais
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/comandos-conjuntos-das-forcas-armadas-realizam-descontaminacoes-de-locais-publicos
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Já o Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, por meio do 16º Regimento de                
Cavalaria Mecanizado, apoiou a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB) na distribuição de             
3.504 kits de alimentos, materiais de higiene e limpeza no bairro do Viradouro. O Ministério               
da Defesa ativou, em 20 de março, o Centro de Operações Conjuntas, para atuar na               
coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no combate ao novo             
coronavírus. Nesse contexto, foram ativados dez Comandos Conjuntos, que cobrem todo o            
território nacional, além do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), de          
funcionamento permanente.  
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 
Ministérios da Defesa e da Saúde finalizam 1ª etapa de atendimento médico a indígenas              
Xavante 
A equipe de 24 profissionais de saúde das Forças Armadas encerrou hoje (30) os              
atendimentos médicos no Polo Base Campinápolis, no estado de Mato Grosso, onde foram             
atendidos índios da etnia Xavante, moradores das aldeias Aldeona, São Pedro e Santa Clara.              
Os atendimentos tiveram início na terça-feira (28) e, em cada dia, uma das aldeias foi               
contemplada com médicos clínicos gerais, ginecologistas obstetras, infectologista, pediatras,         
enfermeiros e técnicos de enfermagem, que reforçaram o atendimento médico local já            
realizado pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial           
Indígena (DSEI) Xavante. 
Para mais informações: https://www.gov.br/defesa/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
Demarcação de pisos reforça proteção contra a Covid-19 
A Gerência Regional de Operação (GIOPE) da CBTU Belo Horizonte concluiu, nesta semana, a              
demarcação de piso nas salas de convivência e nas cabines dos maquinistas da Companhia. A               
nova sinalização visa ampliar as medidas de prevenção à Covid-19. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br/ 
 

SUDECO 
 
Portaria estabelece medidas para o retorno gradual das atividades presenciais na Sudeco 
A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) publica Portaria nº          
63/2020, 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), adotadas pela instituição desde 15            
de junho. 
Para mais informações: http://www.sudeco.gov.br/ 

 
○ Ministério da Economia 
 

 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/militares-distribuem-suprimentos-a-familias-carentes
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/ministerios-da-defesa-e-da-saude-finalizam-1a-etapa-de-atendimento-medico-a-indigenas-xavante
https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/?option=com_content&view=article&Itemid=1102&id=8578
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
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Economia recebe contribuições da sociedade sobre critérios de precificação de          
medicamentos 
A Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, ligada à Secretaria Especial de             
Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Seae/Sepec/ME)         
realiza, a partir da próxima segunda-feira (3/8), Tomada de Subsídios sobre resolução que             
regulamenta a precificação de medicamentos no Brasil. Tem havido manifestações de           
diferentes agentes econômicos que atuam no setor de medicamentos a respeito da            
necessidade de aperfeiçoamento desta Resolução, de modo a dinamizar o setor e atrair mais              
investimentos, não apenas durante a pandemia em curso, mas principalmente na retomada            
após ela. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
Portal único do governo federal completa 1 ano simplificando acesso a serviços públicos 
O portal único do governo federal está completando 1 ano nesta sexta-feira (31). A              
plataforma Gov.Br reúne serviços públicos e informações sobre a atuação de todas as áreas              
do governo. São mais de 3,6 mil serviços disponíveis para consulta pelo cidadão. Destes, 59%               
são totalmente digitais, o que contribui para que, em média, 65 milhões de solicitações              
anuais, antes feitas presencialmente, possam ser realizadas online, facilitando a vida do            
usuário. Desde janeiro de 2019, mais de 830 serviços foram transformados em digitais. A              
pandemia do novo coronavírus acelerou o processo. De março a julho, mais de 250 novos               
serviços puderam ser acessados online, como o Auxílio Emergencial de R$ 600 e a solicitação               
de seguro desemprego para o empregado doméstico.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
Secretário Especial de Fazenda apresenta à Comissão Mista do Congresso a situação fiscal             
das medidas de enfrentamento à pandemia 
O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, participou, nesta quinta-feira (30), de            
audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a situação fiscal e a              
execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao enfrentamento do novo           
coronavírus (Covid-19).  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
Governo Central registra déficit de R$ 194 bilhões no mês de junho em decorrência de               
pandemia 
O Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) registrou, em junho             
deste ano, um déficit primário de R$ 194,7 bilhões, frente ao déficit de R$ 11,8 bilhões em                 
junho de 2019. Em maio daquele ano, o déficit havia sido de R$ 126,6 bilhões, valores em                 
termos nominais. O déficit recorde é decorrente, direta e indiretamente, das medidas de             
combate e dos efeitos da crise causada pela Covid-19. A pandemia provocou redução             
significativa na arrecadação e aumento nas despesas do Poder Executivo. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
PREVBarcos do INSS retomam as atividades no Amazonas e no Pará 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/ministerio-da-economia-recebe-contribuicoes-da-sociedade-sobre-criterios-de-precificacao-de-medicamentos
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/portal-unico-do-governo-federal-completa-1-ano-simplificando-acesso-a-servicos-publicos
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/secretario-especial-de-fazenda-apresenta-a-comissao-mista-do-congresso-a-situacao-fiscal-das-medidas-de-enfrentamento-a-pandemia
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/governo-central-registra-deficit-de-r-194-bilhoes-no-mes-de-junho-em-decorrencia-de-pandemia


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

As Unidades Móveis Flutuantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os PREVBarcos,             
retomam o ciclo de navegações na próxima semana. Entre os serviços disponibilizados à             
população da região Norte estão aposentadorias, pensões, auxílios, salário-maternidade e          
seguro-defeso. Para garantir os atendimentos dos PREVBarcos, o INSS organizou um           
protocolo de proteção e afastamento de servidores e segurados para evitar o contágio da              
Covid-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 

BNDES 
 
BNDES já contratou mais de R$ 3 bilhões em programa aprovado nesta quarta-feira pelo              
Congresso 
O Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), operacionalizado pelo BNDES, que teve             
sua Medida Provisória aprovada nesta quarta-feira, 29, pelo Congresso Nacional, já contratou            
R$ 3,3 bilhões em créditos para 2.374 pequenas e médias empresas, estando 80% desse valor               
garantido pelo programa. Estima-se que esse crédito garantido propicie a manutenção de            
cerca de 193 mil postos de trabalho. O programa, que tem como objetivo destravar o crédito                
para pequenas e médias empresas por meio da concessão de garantias, mitigando os             
impactos econômicos da pandemia da Covid-19, segue agora para sanção da Presidência da             
República. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 
 
CAIXA 
 
CAIXA credita parcelas do Auxílio Emergencial para 3,8 milhões de brasileiros nascidos em             
abril 
Nesta sexta-feira (31), a CAIXA credita as parcelas do Ciclo 1 do Auxílio Emergencial para 3,8                
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/  

 
CVM 
 
Nova edição do Boletim da CVM revela alta no indicador de apetite por risco 
A nova edição do Boletim de Risco da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aponta para alta                
no indicador de apetite por risco. Ao longo do mês de junho, e em linha com queda no                  
indicador de risco de mercado, foi possível observar a manutenção na recuperação para a              
maior parte dos indicadores representativos de ativos de risco. Isso sinaliza que o choque de               
volatilidade causado pela pandemia da Covid-19 nos mercados financeiros já está mitigado,            
ao menos por agora. 
Para mais informações: http://www.cvm.gov.br/ 

 
DATAPREV 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/prevbarcos-do-inss-retomam-as-atividades-no-amazonas-e-no-para
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-ja-contratou-mais-de-3-bilhoes-em-programada-aprovado-no-congresso/!ut/p/z0/rY_BbsIwDIafZYccrVhQYByrDWkaIC6bxHJBbpO1BhKXJGXb269FnHfa7bfs75N_bfRem0BXbiizBDoP84eZHzbL9eql2OEGZ28Fls_TRfG-WOH6caJftfn7YDBM4vZp22jTUW6Bw6fofRWsS3AkqCXkSFl68MQJrIMpVHxuZVg7D12UJpInS0BDvpIVCDJSTXQpyajn4-ViSm1GlfvOd_mBQ8qc-_pWRGEr3ilk30UXEikMkrlmSgpvXG9F4b991Z1M9fNVPvwC2XphJA!!/
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22727/caixa-credita-parcelas-do-auxilio-emergencial-para-38-milhoes-de-brasileiros-nascidos-em-abril
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200731-2.html
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Programa de Manutenção do Emprego (BEm) já fez 15 milhões de acordos 
Mais de 15 milhões de acordos entre empregadores e empregados já foram celebrados para              
preservação dos postos de trabalho no País. A ação faz parte do Benefício Emergencial de               
Preservação do Emprego e da Renda (BEm) do Ministério da Economia. Os acordos             
beneficiaram cerca de 10 milhões de trabalhadores. As projeções mostravam que, se nada             
fosse feito para preservar os empregos e a renda, o Brasil poderia chegar a 12 milhões de                 
demissões ao longo da pandemia da covid-19. O contador em tempo real do BEm foi               
desenvolvido pela Dataprev. 
Para mais informações: http://portal2.dataprev.gov.br/ 
 
INMETRO 
 
Inmetro inicia testagem para Covid-19 
Em mais uma ação voltada à segurança do corpo funcional no retorno às atividades              
presenciais, o Inmetro iniciou, nesta terça-feira (28), a testagem para Covid-19. Foram            
realizados 66 testes rápidos, todos com resultado negativo. A retomada do regime de             
trabalho presencial no Inmetro começou no dia 20 de julho e está sendo feita de maneira                
gradual, previsível e segura. 
Para mais informações: https://www4.inmetro.gov.br/ 
 
IPEA 
 
Financiamento do setor público deve ser estratégia para manter execução fiscal           
pós-pandemia 
O governo federal terá de traçar estratégias de financiamento do setor público para conseguir              
manter a execução das medidas de política fiscal, especialmente as orientadas às áreas de              
saúde e assistência social, à manutenção do nível de emprego e renda, e ao suporte financeiro                
de estados e municípios. Entre essas estratégias, estão a reforma tributária, com enfoque na              
composição dos gastos públicos, e o ajuste da governança fiscal, com alteração da forma de               
atuação do teto de gastos. Essas são algumas das conclusões do estudo “Política Econômica              
Emergencial Orientada para a Redução dos Impactos da Pandemia de Covid-19 no Brasil:             
medidas fiscais, de provisão de liquidez e de liberação de capital”. 
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 
 
Política Econômica Emergencial Orientada para a Redução dos Impactos da Pandemia da            
Covid-19 no Brasil: medidas fiscais, de provisão de liquidez e de liberação de capital 
Este texto para discussão apresenta uma análise exploratória sobre as principais medidas de             
política econômica emergencial adotada pelo governo federal do Brasil no âmbito da            
estratégia de redução dos impactos da crise econômica, social e de saúde pública decorrente              
da pandemia da Covid-19. O objetivo é identificar, sistematizar e analisar os principais eixos              
de ações extraordinárias instituídas no âmbito federal na fase inicial da crise, período             
correspondente ao quadrimestre março–junho de 2020.  
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 

 

http://portal2.dataprev.gov.br/programa-de-manutencao-do-emprego-bem-ja-fez-15-milhoes-de-acordos
https://www4.inmetro.gov.br/noticias/inmetro-inicia-testagem-para-covid-19
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36250
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36248
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A Covid-19 e As Medidas Legais de Distanciamento dos Governos Estaduais: Análise            
Comparativa do Período de Março a Julho de 2020 
Esta nota faz um balanço de um período de aproximadamente quatro meses de medidas de               
distanciamento no país, desde quando as primeiras medidas amplas de distanciamento foram            
implementadas. Na ausência de uma política nacional de distanciamento social, medidas de            
distanciamento físico foram introduzidas de maneira descentralizada por estados e          
municípios. Ainda que de forma descentralizada, a maior parte adotou medidas amplas de             
distanciamento e em datas bastante próximas, especialmente entre os dias 20 e 23 de março               
de 2020, alguns dias após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado que a               
Covid-19 era uma pandemia. 
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 

 
RECEITA FEDERAL 
 
Receita Federal prorroga até 31 de agosto suspensão das ações de cobrança e mantém              
atendimento presencial para os serviços essenciais 
A Receita Federal prorrogou até 31 de agosto as medidas temporárias adotadas por conta da               
pandemia do coronavírus (Covid-19) referentes às regras para o atendimento presencial e            
referentes a diversos procedimentos administrativos adotados na Portaria nº 543/2020. A           
alteração está prevista na Portaria RFB nº 4.105/2020, publicada no Diário Oficial da União de               
hoje (31). 
Para mais informações: https://receita.economia.gov.br/ 

 
SUFRAMA 
 
Acaba prorrogação do prazo para quitar débitos referentes a PD&I 
Desde o dia 27 de julho de 2020 está encerrada a prorrogação do prazo para a quitação de                  
débitos decorrentes do saldo residual das obrigações referentes à substituição das etapas de             
Processos Produtivos Básicos (PPBs) por Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - previstas em            
Portarias Interministeriais. A prorrogação, informada no último mês de abril, foi uma das             
ações promovidas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para minimizar            
os impactos da pandemia da Covid-19 nas indústrias incentivadas da Zona Franca de Manaus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/suframa/ 

 
○ Ministério da Educação 
 

Cursos gratuitos são sucesso da educação a distância 
A última edição do Programa de Aperfeiçoamento on-line recebeu 70.119 inscrições. Ao            
todo, 75 mil vagas foram ofertadas para três cursos gratuitos de capacitação – Português,              
Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) –, sendo 25 mil para cada              
modalidade. A iniciativa é uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal             
de Nível Superior (CAPES) e o Ministério da Educação (MEC). As regiões Sudeste e Nordeste               
tiveram o maior número de participantes: 25.246 e 22.222, respectivamente. O Centro-Oeste            

 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36246
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/julho/receita-federal-prorroga-ate-31-de-agosto-suspensao-das-acoes-de-cobranca-e-mantem-atendimento-presencial-para-os-servicos-essenciais
https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/noticias/acaba-prorrogacao-do-prazo-para-quitar-debitos-referentes-a-pd-i
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registrou 8.301 inscritos, o Norte, 7.103 e o Sul, 7.124. Outros 123 inscritos não declararam               
suas regiões. A necessidade do isolamento social, consequência da COVID-19, fortalece o            
ensino a distância e mostra que a modalidade educacional é uma ferramenta eficaz para o               
aprendizado. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ 

 
Publicados novos editais do Enem 2020 com prevenções à Covid-19 
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e             
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no Diário Oficial da União desta            
sexta-feira, 31 de julho, os novos editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. A                
publicação formaliza as datas já anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, e               
apresenta as diretrizes e os procedimentos de prevenção à Covid-19, inclusive durante a             
identificação dos participantes nos dias de provas. O exame será realizado nos dias 17 e 24 de                 
janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão                  
digital). Os editais n.ºs 54 e 55 determinam que devem ser respeitados o distanciamento              
entre as pessoas e os protocolos de proteção contra a Covid-19 em procedimentos como ida               
ao banheiro e vistoria de materiais, lanches e artigos religiosos. Também será obrigatório o              
uso de máscaras pelo acompanhante de mães que estiverem amamentando. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mec/ | http://inep.gov.br/  
 
CAPES 
 
Cursos gratuitos são sucesso da educação a distância 
A última edição do Programa de Aperfeiçoamento on-line recebeu 70.119 inscrições. Ao            
todo, 75 mil vagas foram ofertadas para três cursos gratuitos de capacitação – Português,              
Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) –, sendo 25 mil para cada              
modalidade. A iniciativa é uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal             
de Nível Superior (CAPES) e o Ministério da Educação (MEC). As regiões Sudeste e Nordeste               
tiveram o maior número de participantes: 25.246 e 22.222, respectivamente. O Centro-Oeste            
registrou 8.301 inscritos, o Norte, 7.103 e o Sul, 7.124. Outros 123 inscritos não declararam               
suas regiões. A necessidade do isolamento social, consequência da Covid-19, fortalece o            
ensino a distância e mostra que a modalidade educacional é uma ferramenta eficaz para o               
aprendizado.  
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/ 

 
EBSERH 
 
Pai que teve complicações da Covid-19 reencontra filha após 4 meses afastados 
Um encontro. Um abraço. Um carinho. Parecem ações simples, fáceis de resolver quando se              
está perto. Mas e quando a pessoa já está distante há cerca de quatro meses por motivo de                  
doença? Diante da saudade de um pai e de uma filha, a equipe multiprofissional do Hospital                
Universitário da Universidade Federal do Maranhão, vinculado à Rede Ebserh          
(HU-UFMA/Ebserh) se mobilizou para que o desejo do bilheteiro Diego Nonato, 33, e de sua               

 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/cursos-gratuitos-sao-sucesso-da-educacao-a-distancia
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/publicados-novos-editais-do-enem-2020-com-prevencoes-a-covid-19
http://inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6949807
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10463-cursos-gratuitos-sao-sucesso-da-educacao-a-distancia
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filha Sofia, 8, fosse realizado. Ele ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid               
por 43 dias, e atualmente, já livre da doença, segue na enfermaria da Unidade de Cuidados                
Clínicos Adultos recebendo cuidados voltados para sua reabilitação. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
Hospital da Rede Ebserh passa a processar testes de covid-19 para a Microrregião Litoral              
Lagunar do RS 
O Laboratório de Apoio Diagnóstico em Infectologia (Ladi) do Hospital Universitário Dr. Miguel             
Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande e vinculado à Empresa Brasileira de               
Serviços Hospitalares (HU-Furg-Ebserh), passou a processar os testes para identificação do           
novo coronavírus (tipo RT-PCR) dos municípios da Microrregião Litoral Lagunar do Rio Grande             
do Sul: Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí. O Laboratório contribui                 
para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, processando os testes RT-PCR (biologia            
molecular), que analisam as secreções respiratórias dos pacientes com suspeita da doença,            
com resultados entre 24 e 72 horas. Esse tipo de teste permite identificar a presença do vírus                 
no período de maior carga viral no organismo, entre coletadas do 3º ao 5º dia do início dos                  
sintomas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/ebserh/ 

 
FNDE 
 
Em reunião com a Associação dos Servidores do FNDE, presidente da autarquia reforça             
importância do alinhamento de expectativas 
O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte,            
recebeu nesta quinta-feira, 30, o presidente da Associação dos Servidores do FNDE (ASFNDE),             
Manoel Antônio Rodrigues. Atentos às demandas da força de trabalho da autarquia, os dois              
discutiram projetos para a casa, que vão desde a reestruturação da carreira dos servidores até               
a construção de um bicicletário para facilitar a vida dos profissionais que utilizam esse meio               
de transporte para chegar ao trabalho. Parceria para enfrentamento do coronavírus – Em             
ação conjunta com a associação, a Diretoria de Administração (Dirad) está buscando parcerias             
de laboratórios para que os servidores possam fazer exames de sorologia para Covid-19 com              
valores mais acessíveis.  
Para mais informações: https://www.fnde.gov.br/ 
 
INEP 
 
Publicados novos editais do Enem 2020 com prevenções à Covid-19 
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e             
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no Diário Oficial da União desta            
sexta-feira, 31 de julho, os novos editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. A                
publicação formaliza as datas já anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, e               
apresenta as diretrizes e os procedimentos de prevenção à Covid-19, inclusive durante a             
identificação dos participantes nos dias de provas. O exame será realizado nos dias 17 e 24 de                 
janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão                  

 

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/pai-que-teve-complicacoes-da-covid-19-reencontra-filha-apos-4-meses-afastados
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/hospital-da-rede-ebserh-passa-a-processar-testes-de-covid-19-para-a-microrregiao-litoral-lagunar-do-rs
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13756-em-reuni%C3%A3o-com-a-associa%C3%A7%C3%A3o-dos-servidores-do-fnde,-presidente-da-autarquia-refor%C3%A7a-import%C3%A2ncia-do-alinhamento-de-expectativas


 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 

 

digital). Confira o edital que retifica o cronograma do Enem Digital. Acesse a Página do               
Participante do Enem. 
Para mais informações: http://inep.gov.br/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
FUNAI 
 
Governo federal finaliza 1ª etapa de atendimento médico a indígenas Xavante 
A equipe de 24 profissionais de saúde das Forças Armadas encerrou na quinta-feira (30) os               
atendimentos médicos no Polo Base Campinápolis, estado de Mato Grosso, onde foram            
atendidos indígenas Xavante, moradores das aldeias Aldeona, São Pedro e Santa Clara. A ação              
contou com a participação do coordenador-geral de Promoção à Cidadania da Fundação            
Nacional do Índio (Funai), Joany Arantes. A Funai já vinha monitorando os serviços de atenção               
à saúde na região, em constante diálogo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 
Saiba mais em: https://portal.fiocruz.br/ 
 

Covid-19: Funai ultrapassa 365 mil cestas básicas distribuídas em todo o país 
Mais de 365 mil cestas de alimentos já foram entregues pela Fundação Nacional do Índio               
(Funai) a famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social em todo o país. O intuito é                
garantir a segurança alimentar das comunidades no cumprimento do isolamento social, uma            
das principais recomendações dos órgãos de saúde para prevenção ao contágio do novo             
coronavírus. A ação colabora para que os diversos povos permaneçam nas aldeias durante a              
pandemia e envolve recursos próprios, doações e parcerias com outros setores do governo             
federal, como o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Companhia               
Nacional de Abastecimento (Conab). A expectativa é alcançar a marca de 500 mil cestas              
entregues. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 
 

POLÍCIA FEDERAL 
 
Operação Polígrafo investiga fraude na aquisição emergencial de testes rápidos para           
diagnósticos de Covid-19 em Rondônia 
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (30/7) a denominada OPERAÇÃO POLÍGRAFO,           
visando desarticular esquemas de fraudes na aquisição emergencial de testes rápidos para            
diagnóstico da COVID19, por parte da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia - SESAU. 
A ação decorre de trabalho conjunto entre a Polícia Federal, Controladoria-Geral da União e              
Ministério Público de Rondônia, que resulta no cumprimento de 13 (treze) mandados de             
busca e apreensão, todos eles autorizados pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia. 
Para mais informações: https://www.gov.br/pf 
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○ Ministério da Saúde 
 

Aplicativo Coronavírus-SUS vai alertar contatos próximos de pacientes com Covid-19 
Uma nova funcionalidade do aplicativo Coronavírus-SUS vai alertar, pelo celular, em até 24             
horas, sobre pessoas que testaram positivo para Covid-19 e estiveram próximas a você nos              
últimos 14 dias. O monitoramento da doença é importante para controle da doença e              
retomada segura das atividades. A tecnologia se chama “API Exposure Notification” e foi             
disponibilizada a partir de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Google e Apple. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Covid-19: Brasil registra 1.824.095 casos de pessoas curadas 
O Ministério da Saúde registrou nesta quarta-feira (30/7) o total de 1.824.095 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 (694.744), que são pacientes que               
estão em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa mais da             
metade do total de casos acumulados (69,9%). As informações foram atualizadas às 18h30 e              
foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A doença está presente em              
98,2% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades (3.842- 70,1%)            
possuem entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 3.476 municípios tiveram registros              
(52,4%), sendo que 782 (22,4%) deles apresentaram apenas um óbito confirmado. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Ministério da Saúde destina mais R$ 15,7 milhões às secretarias de Saúde  
Os Estados e o Distrito Federal terão o reforço de mais R$15,7 milhões para combater os                
impactos da Covid-19. O incentivo financeiro de custeio será liberado, em parcela única, e irá               
variar de acordo com o número de municípios na região. Para ter acesso ao novo recurso, os                 
gestores terão que apresentar projeto com foco no aprimoramento das ações de gestão,             
planejamento e regionalização da saúde. O objetivo do Ministério da Saúde é apoiar a              
organização e a governança da Rede de Atenção à Saúde, no âmbito do Sistema Único de                
Saúde (SUS). O projeto deverá ser entregue até o dia 7 de setembro ao Departamento de                
Gestão Interfederativa e Participativa (DGIP), do Ministério da Saúde, conforme previsto na            
portaria nº 1.812 de 22 de julho.  
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
Brasil tem 11.302 de leitos de UTI habilitados exclusivamente para Covid-19 
O Ministério da Saúde já habilitou, desde maio, 11.302 leitos de UTI exclusivos para tratar de                
pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus em todo o Brasil. Desse total, 247 são leitos               
de UTI pediátricos. Ao todo, o Governo Federal já investiu R$ 1,6 bilhão, pago em parcela                
única, para que estados e municípios façam o custeio desses leitos pelos próximos 90 dias ou                
enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. Nesta quinta-feira (30), foram           
habilitados mais 222 leitos, contemplando cinco estados: Acre (20), Ceará (20), Mato Grosso             
(15), Paraná (157) e Santa Catarina (10). Para esses novos leitos já foram pagos R$ 31,9                
milhões, em parcela única. 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47292-aplicativo-coronavirus-sus-vai-alertar-contatos-proximos-de-pacientes-com-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47285-covid-19-brasil-registra-1-824-095-casos-de-pessoas-curadas
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.812-de-22-de-julho-de-2020-268193813
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47274-ministerio-da-saude-destina-mais-r-15-milhoes-as-secretarias-de-saude
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Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
ANVISA 
 
Testes de Covid-19: zerada fila de pedidos de registro 
A Anvisa zerou a fila de análise de petições de registro de testes para diagnóstico de Covid-19.                 
De acordo com a Gerência Geral de Produtos para Saúde (GGTPS), a manifestação técnica              
final referente ao último processo que aguardava análise foi emitida no dia 29 de julho. De                
um total de quase 600 solicitações de registro recebidas entre março e julho deste ano, 329                
foram aprovadas. Outros 100 pedidos não atenderam aos requisitos regulatórios e foram            
reprovados. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
Esclarecimento: receitas de medicamentos controlados 
A Anvisa esclarece que a Lei 14.028/2020, que garante a validade de receituários médicos e               
odontológicos enquanto houver medidas de isolamento durante a pandemia de Covid-19, não            
se aplica a receitas de medicamentos de controle especial, que seguem normas específicas             
estabelecidas pela Agência. A norma presidencial (Lei 14.028/2020) refere-se apenas à           
validade de receituários de produtos de uso contínuo, prescritos em serviços médicos e de              
odontologia, não classificados como sendo de controle especial.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
FIOCRUZ 
 
Fiocruz lança primeira edição de informativo Radar Covid-19 Favelas 
Em mais uma iniciativa de vocalização de populações vulneráveis no contexto da pandemia de              
Covid-19, a Fiocruz lança hoje (30) a primeira edição do informativo Radar Covid-19 Favelas. A               
publicação faz par com o Boletim Socioepidemiológico de nome homônimo, com a diferença             
de ser construída a partir do monitoramento ativo de fontes não oficiais (vigilância de              
rumores) das comunidades cariocas. Ambas foram elaboradas no âmbito da Sala de Situação             
Covid-19 nas Favelas do Rio de Janeiro. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
Fiocruz amplia ações contra a Covid-19 nos povos indígenas 
Pesquisadores da Fiocruz elaboram plano de apoio ao enfrentamento à Covid-19 junto aos             
povos indígenas. Um dos objetivos é intensificar a vigilância e aprimorar informações acerca             
dos impactos da pandemia nessas populações, por meio de seis eixos de atuação. A iniciativa               
mobilizou diferentes unidades e vice-presidências e foi destacada pela presidente da Fiocruz,            
Nísia Trindade Lima. “Essa é uma ação conjunta da Fundação, presente em todo território              
nacional, para dar suporte ao enfrentamento desta grave crise humanitária que atinge os             
povos indígenas no Brasil”, alertou. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
Covid-19: seminário debate biossegurança e o cuidado de idosos 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47282-brasil-tem-11-302-de-leitos-de-uti-habilitados-exclusivamente-para-covid-19
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/testes-de-covid-19-zerada-fila-de-pedidos-de-registro/219201?p_p_auth=JJQFnA7x&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DJJQFnA7x%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D4
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.028-de-27-de-julho-de-2020-268918657
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.028-de-27-de-julho-de-2020-268918657
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=esclarecimento-receitas-de-medicamentos-controlados&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5965322&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-lanca-primeira-edicao-de-informativo-radar-covid-19-favelas
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-amplia-acoes-contra-covid-19-nos-povos-indigenas
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O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e a Universidade Federal Fluminense (UFF) realizam            
um ciclo de seminários com o tema Sensibilização e capacitação em biossegurança no             
enfrentamento à Covid-19. Por meio de encontros virtuais, o evento busca trazer informações             
e discutir questões relevantes relacionadas a diferentes atividades no contexto da pandemia.            
Realizados por meio do convênio de cooperação técnica em biossegurança firmado entre as             
duas instituições, os seminários quinzenais vão ocorrer até o final de setembro. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

○ Ministério do Turismo 
 

MTur realiza 2º webinário da Rede de Interlocutores Estaduais do PRT 
O Ministério do Turismo realizou, nesta quinta-feira (30), o 2º webinário da Rede de              
Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo (PRT). Entre os assuntos            
discutidos, nesta edição, estavam o turismo criativo e desenvolvimento territorial; e a            
importância do planejamento para a retomada sustentável do setor. O encontro faz parte de              
uma série de discussões online, que vem sendo realizada com o objetivo de fortalecer a               
regionalização por meio do diálogo e troca de conhecimento entre as governanças estaduais e              
regionais. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
CULTURA 
 
Ministério do Turismo divulga valores para apoiar cultura nos estados e Distrito Federal 
O Ministério do Turismo anunciou nesta sexta-feira (31) os valores que serão repassados aos              
estados e Distrito Federal para construir ações emergenciais de apoio ao setor cultural e seus               
trabalhadores durante a pandemia de coronavírus. O recurso, no valor de R$ 3 bilhões, foi               
estabelecido pela Lei 14.017/2020, mais conhecida como Lei Aldir Blanc, sancionada pelo            
presidente Jair Bolsonaro em 29 de junho. O dinheiro será repassado aos estados e municípios               
que têm a responsabilidade de fazer a distribuição. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 
EMBRATUR 
 
Presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, participa de live realizada pelo portal            
Mercado e Eventos 
O presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Gilson            
Machado Neto, participou, nesta terça-feira (28), da live “M&E Play”, promovida pelo            
importante portal de notícias sobre o trade do Turismo “Mercado e Eventos”. O tema tratado               
durante a live, transmitida ao vivo pelo Youtube, foi “O papel da Embratur na retomada do                
Turismo no Brasil”. Respondendo ao tema proposto logo após ter sido apresentado pelo             
editor Anderson Masetto, o presidente Gilson Machado Neto indicou que, com a sanção             
presidencial à lei 14.002/2020, no dia 22 de maio, a atuação da Embratur foi alterada               
especificamente por conta da pandemia de Coronavírus. “O papel da Agência agora é             
basicamente estimular o turismo interno, junto com o Ministério do Turismo, promovendo o             

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-seminario-debate-biosseguranca-e-o-cuidado-de-idosos
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13657-mtur-realiza-2%C2%BA-webin%C3%A1rio-da-rede-de-interlocutores-estaduais-do-prt.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13658-minist%C3%A9rio-do-turismo-divulga-valores-para-apoiar-cultura-nos-estados-e-distrito-federal.html
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turismo de curta e média distância. Somos o único país do mundo em que em um raio de 200                   
quilômetros se pode ter gastronomia, natureza, cultura, história, negócios. 
Para mais informações: http://www.embratur.gov.br/ 
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Economia 
 
IBGE 
 
Trabalho remoto cai pela primeira vez com flexibilização do distanciamento social 
Pela primeira vez, o número de pessoas ocupadas que trabalhavam de forma remota caiu,              
passando de 8,9 milhões na primeira semana de julho, para 8,2 milhões na segunda semana.               
Isso significa que cerca de 700 mil pessoas podem ter retornado ao trabalho presencial com a                
flexibilização das medidas de distanciamento social. Os dados são da edição semanal da PNAD              
Covid-19, divulgada hoje (31) pelo IBGE. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  
 

Inflação na indústria desacelera para 0,61% em junho, mesmo com alta nos preços do              
petróleo e álcool 
Os preços da indústria subiram 0,61% em junho frente ao mês anterior, sendo que o principal                
impacto veio da atividade relacionada aos derivados de petróleo e biocombustíveis (17,07%).            
Apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao resultado de maio (1,16%), que havia               
sido o mais alto desde maio de 2019 (1,39%). Com a pandemia de Covid-19, o mundo inteiro                 
reduziu o consumo de combustíveis, mas a produção continuou, o que acabou gerando um              
excesso e provocando queda nos preços.  
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  
 

Seis em cada dez empresas percebem efeito negativo da Covid-19 nos negócios 
Entre 2,8 milhões de empresas em funcionamento na segunda quinzena de junho, 62,4%             
perceberam impactos negativos decorrentes da crise do novo coronavírus em suas atividades.            
O impacto é maior em empresas de pequeno porte, com até 49 funcionários – o maior                
contingente da amostra– em que 62,7% perceberam efeitos negativos; ante 46,3% das de             
porte intermediário, com até 499 funcionários, e 50,5% entre as de grande porte, com 500               
funcionários ou mais. São os dados da pesquisa Pulso Empresa, divulgados pelo IBGE. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 

 
IPEA 
 
Regras de distanciamento não conseguiram conter queda do nível de isolamento social 
O grau de rigor das medidas de distanciamento social adotadas por governos estaduais e              
municipais para conter a disseminação do novo coronavírus foi reduzido em cerca de um              
terço durante os primeiros quatro meses de pandemia de Covid-19 no Brasil. Paralelamente, o              
nível de isolamento da população – aqui entendido como o quanto as pessoas de fato ficam                

 

http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/Presidente_da_Embratur_Gilson_Machado_Neto_participa_de_live_realizada_pelo_portal_Mercado_e_Eventos.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28417-trabalho-remoto-cai-pela-primeira-vez-com-flexibilizacao-do-distanciamento-social
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28419-inflacao-na-industria-desacelera-para-0-61-em-junho-mesmo-com-alta-nos-precos-do-petroleo-e-alcool
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28403-seis-em-cada-dez-empresas-perceberam-efeito-negativo-da-covid-19-nos-negocios?utm_source=covid19&utm_medium=hotsite&utm_campaign=covid_19
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em casa – caiu pela metade no mesmo período. Os dados fazem parte da nota técnica                
“Covid-19 e Medidas Legais de Distanciamento de Governos Estaduais: Análise Comparativa           
do Período de Março a Julho de 2020”, divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto de               
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Para mais informações: https://www.ipea.gov.br/ 

  
● AGENDA 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
EMBRAPA 
 
Live Segurança de Alimentos - Desafios a partir da Pandemia: 3a feira, 4/08, 10h 
Como os profissionais e as empresas de alimentos devem agir para manter a segurança de               
alimentos em ambientes de manuseio, processamento e comercialização de alimentos em           
meio à pandemia do Covid-19? Estes e outros aspectos em segurança de alimentos estarão              
em discussão na terça-feira, 4 de agosto, 10h, no canal Embrapa no YouTube, com              
especialistas em normatização e fiscalização de empreendimentos de produção e serviços de            
alimentos, comercialização em supermercados, e em sanitização de instalações,         
equipamentos e superfícies relacionados com a produção e comércio de alimentos. 
Para mais informações: https://www.embrapa.br/ 
  

○ Ministério da Economia 
 

BNDES 
 
BNDES divulga resultado de seleção de fundos de crédito para micro e pequenas empresas 
O diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto do Banco Nacional de              
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Bruno Laskowsky, e o chefe do Departamento            
de Gestão de Investimentos em Fundos, Filipe Borsato, divulgarão às 17h da próxima             
segunda-feira (3) o resultado preliminar da seleção de fundos de crédito voltados a micro e               
pequenas empresas, além de empreendedores individuais. A iniciativa faz parte do conjunto            
de ações do BNDES para mitigar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus na               
economia e tem como objetivo o uso de canais não bancários para ampliação do crédito para                
pequenos empreendedores. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 
  

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 2.662.485 casos de coronavírus e 92.475 óbitos. Do total de casos confirmados,              
1.844.051 (69,3%) estão recuperados* e outros 725.959 (27,3%) estão em          
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão 

 

 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36247
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/54586175/live-seguranca-de-alimentos---desafios-a-partir-da-pandemia-3a-feira-408-10h
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/aviso-de-pauta-bndes-divulga-resultado-de-selecao-de-fundos-de-credito-para-micro-e-pequenas-empresas/!ut/p/z1/zVRNc9MwFPw1PipS_RG53EzINJCUHGhI4ktHlp5tMbbkSHJM-fXILhcKJcN0yqCLPua93dVqVjjHB5wrdpYVc1Ir1vj9MZ_fb67Xy1W8JRuS3MUkexfReEeXZJ2GeP9zwfZ9tCTZarFJ4uX66uY6wvmf-z_jHOdcuc7V-FgoAfZeKuuk6_mkICC1biEgsu0MKMsCorSTXDIbEK6Vg17ogHjJViMBqGO9Y2jCQUKe-6ZiyIDtG8fEVGChAc6mZdkroe244gaEdNp3G4ZayY1GHgpOPShmEYzUltlRacelwEdKCZ3PiUAkKVIUl6FARRqHqAwJpSErroAnT5359eqjM-SZkRHfn18qOXoK-jxFhPdnCQPeKW1a_5if_vIGq0sM2_CFDBfgk9eFp68KH8cvhP9wKTs-nPLL6ZRnPkFjFL46fPjPI-Qlh-Z2cVt5J5irkVSlxod_w-39rBpdPP5qmSqi1KswUIIBM-uNP66d6-ybgARkGIbZJGNW6fOsMP6k83Z12rjRUCsdPNr6O6xaW_8STyFw1-7aNHpA6tvbj-hmUaTDXdn-mPapSx-ipvoOajKatA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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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. 

 


