
 

 

BRASIL 
 

A assistência telefónica deve ser realizada através do UPA 24h (Unidade de Pronto 

Atendimento) e SAMU 192 / WhatsApp: +41 22 501 77 35 

O governo brasileiro criou uma plataforma informativa e de acompanhamento do 

Covid-19: https://coronavirus.saude.gov.br/ / Legislação Covid-19 

Disponibilização oficial diária da evolução da Covid-19: https://covid.saude.gov.br/ 

Boletim Epidemológico Especial COE-COVID19 

Estados e municípios com reconhecimento federal de calamidade e emergência 

Planos de Contingência das cidades 

Plataforma para a validação de atestados e receitas médicas 

Ações de solidariedade: #TodosporTodos, patriavoluntaria.org   

#JuventudesContraOCorona 

  

https://coronavirus.saude.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm
https://covid.saude.gov.br/
https://coronavirus.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12769-covid-19-estados-e-municipios-com-reconhecimento-federal-de-calamidade-e-emergencia
https://multimidia.fnp.org.br/biblioteca/documentos/item/777-coronavirus-planos-de-contigencia-das-cidades
https://assinaturadigital.iti.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos
https://patriavoluntaria.org/pt-BR
https://www.juventudescontraocorona.com.br/in%C3%ADcio
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2 de outubro 

 Foram publicadas leis que abrem crédito para empresas e ações contra Covid-19 

(Agência Senado);  

 Balança comercial regista superavit de US$ 6,164 bilhões em setembro (gov.br);  

 Hospital de Clínicas de Porto Alegre conta sua experiência na luta contra a Covid-19 

(Agência Senado);  

 Pandemia revela as desigualdades nas escolas do Brasil (Plataforma);  

 

1 de outubro 

 O governo brasileiro transferiu 7,5 milhões de reais, inicialmente doados para a 

compra de testes da Covid-19, para o programa Pátria Voluntária, liderado pela 

primeira-dama, Michelle Bolsonaro (Lusa);  

 Lei flexibiliza regras de licitação até o fim do estado de calamidade pública (Agência 

Senado);  

 Anvisa avalia estudos não clínicos de vacina contra a Covid-19 (Agência Brasil);  

 O governo brasileiro emitiu uma medida provisória para a criação de barreiras 

sanitárias em áreas indígenas, de forma a evitar o contágio e a disseminação do novo 

coronavírus na população nativa (RTP);  

 O Ministério Público de São Paulo, no Brasil, e a secretaria estadual da Fazenda 

desencadearam uma operação contra um alegado esquema de sonegação fiscal e 

branqueamento de capitais envolvendo cinco grandes distribuidoras de 

medicamentos (Visão);  

 Senado analisa medida provisória que liberou R$ 4,5 bilhões para combate ao 

coronavírus (Agência Senado);  

 O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a criação de empregos formais 

no melhor nível para meses de agosto desde 2010 representa um sinal de que a 

economia brasileira está “voltando para os trilhos” depois da pior fase da pandemia 

de Covid-19 (Plataforma);  

 Vacinação contra a Covid-19 deve começar pelas pessoas de grupos de risco, prevê 

projeto (Agência Senado);  

 Ministério da Saúde descarta segunda onda de covid-19 em Manaus (Agência Brasil);  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/02/publicadas-leis-que-abrem-credito-para-empresas-e-acoes-contra-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/10/balanca-comercial-registra-superavit-de-us-6-164-bilhoes-em-setembro
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/10/hospital-de-clinicas-de-porto-alegre-conta-sua-experiencia-na-luta-contra-a-covid-19
https://www.plataformamedia.com/2020/10/02/pandemia-revela-as-desigualdades-nas-escolas-do-brasil/
https://www.lusa.pt/article/Xz6b_FgVINXLAsC1qy~wYjMSZM5iuSI1/covid-19-governo-do-brasil-transferiu-1-14-me-doados-para-testes-para-programa-da-primeira-dama
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/01/lei-flexibiliza-regras-de-licitacao-ate-o-fim-do-estado-de-calamidade-publica
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/01/lei-flexibiliza-regras-de-licitacao-ate-o-fim-do-estado-de-calamidade-publica
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/anvisa-avalia-estudos-nao-clinicos-de-vacina-contra-covid-19
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/governo-do-brasil-determina-criacao-de-barreiras-sanitarias-em-areas-indigenas_n1263430
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-10-01-autoridades-brasileiras-desencadeiam-operacao-contra-fraude-fiscal-no-setor-farmaceutico/
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/10/senado-analisa-nesta-quinta-mp-que-liberou-r-4-5-bilhoes-para-combate-ao-coronavirus
https://plataformamedia.com/2020/10/01/guedes-diz-que-brasil-volta-aos-trilhos-com-criacao-de-empregos/
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/10/vacinacao-contra-a-covid-19-deve-comecar-pelas-pessoas-de-grupos-de-risco-preve-projeto
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/ministerio-da-saude-descarta-segunda-onda-de-covid-19-em-manaus
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 Termina sábado, 3 de outubro, o prazo para instituições que atendem idosos 

solicitarem auxílio financeiro emergencial (gov.br);  

 

30 de setembro 

 São Paulo, o estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, assinou um contrato para 

receber 46 milhões de doses da vacina "coronavac", do laboratório chinês Sinovac, e 

que pretende aplicar à população a partir de 15 de dezembro (Lusa);  

 A taxa de desemprego no Brasil foi de 13,8% no trimestre de maio a julho, atingindo 

13,1 milhões de pessoas, o maior patamar da série histórica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2012 (Observador);  

 A casa do governador do estado brasileiro de Santa Catarina, Carlos Moisés, 

investigado pela suposta compra irregular de 200 respiradores hospitalares na 

pandemia de Covid-19, foi alvo de uma busca realizada pela polícia (Visão);  

 África do Sul coloca Portugal e Brasil na lista de países de “alto risco” para Covid-19 

(Árica21Digital); 

 Quatro Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) já 

têm estratégia digital aprovada: Brasil, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe 

(Observador);  

 Sâo Paulo vai começar a destinar leitos de unidades de tratamento intensivo para 

outras doenças graves (Agência Brasil);  

 Senado analisa medida provisória que destina R$ 4,5 bi ao Ministério da Saúde 

(Agência Senado);  

 Operação conjunta dos Ministérios da Defesa e da Saúde leva auxílio às comunidades 

indígenas no Maranhão (gov.br);   

 Pesquisa comprova que Covid-19 é também doença vascular (Agência Brasil);  

 

29 de setembro 

 Auxílio Emergencial extensão: publicado calendário de pagamento (gov.br);  

 As contas do governo brasileiro registaram um défice primário de 96,096 mil milhões 

de reais em agosto, o pior valor da série histórica para o mês (Lusa);  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/10/termina-sabado-prazo-para-instituicoes-que-atendem-idosos-solicitarem-auxilio-financeiro-emergencial
https://www.lusa.pt/article/Xz6b_FgVINWRRhmz5qqSvzMSZM5iuSI1/covid-19-s%C3%A3o-paulo-assina-contrato-para-46-milh%C3%B5es-de-doses-da-vacina-coronavac
https://observador.pt/2020/09/30/covid-19-taxa-de-desemprego-no-brasil-chega-a-138-devido-ao-impacto-da-pandemia/
https://visao.sapo.pt/atualidade/politica/2020-09-30-covid-19-governador-de-santa-catarina-e-alvo-de-buscas-em-caso-de-corrupcao-no-brasil/
https://africa21digital.com/2020/09/30/africa-do-sul-coloca-portugal-e-brasil-na-lista-de-paises-de-alto-risco-para-covid-19/
https://observador.pt/2020/09/30/covid-19-quatro-estados-membros-da-cplp-ja-tem-estrategia-digital-aprovada/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-vai-comecar-destinar-leitos-de-uti-para-outras-doencas-graves
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/30/senado-analisa-mp-que-destina-r-4-5-bi-ao-ministerio-da-saude
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/09/operacao-conjunta-dos-ministerios-da-defesa-e-da-saude-leva-auxilio-as-comunidades-indigenas-no-maranhao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/pesquisa-comprova-que-covid-19-e-tambem-doenca-vascular
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/auxilio-emergencial-extensao-publicado-calendario-de-pagamento
https://www.lusa.pt/article/nUjJg9aFQQSnvQzNIGwjcjMSZM5iuSI1/contas-do-governo-brasileiro-foram-deficit%C3%A1rias-em-14-5-mil-me-em-agosto
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 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que os subsídios destinados aos mais 

pobres pelo Congresso no âmbito da luta contra a pandemia de Covid-19 

“infelizmente para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre” (TSF);  

 O governador do estado brasileiro do Pará, Helder Barbalho, foi alvo de buscas da 

polícia numa investigação sobre alegados desvios na gestão da saúde e dos hospitais 

de campanha criados para atender pacientes na pandemia de Covid-19 (Sapo);  

 O Presidente Brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que está aberto a sugestões para 

recuperação da economia - estado de emergência por causa da Covid-19 termina em 

31 de dezembro (Agência Brasil);  

 Parceria sino-brasileira vai distribuir vacina contra Covid-19 na América do Sul 

(MacauHub);  

 São Paulo: reabertura de escolas amplia risco de Covid-19 para 340 mil idosos 

(Agência Brasil);  

 Galeria Solidária arrecada e distribui a fotógrafos prejudicados pela pandemia 

(Plataforma);  

 Brasil libera R$ 2,5 bilhões para aderir à aliança contra Covid-19 (Agência Senado);  

 Rede de assistência social já recebeu cerca de R$ 1 bilhão para enfrentamento da 

Covid-19 (gov.br);  

 

28 de setembro 

 O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que detém a presidência 

rotativa da CPLP, afirmou que a pandemia de Covid-19 não vai atrasar a mobilidade 

na comunidade lusófona, salientando que o dossiê já está consensualizado (Lusa);  

 Rombo em 2020 pode ser de R$ 895,8 bilhões, diz secretário de Fazenda (Agência 

Senado);  

 Governo adere a instrumento de Acesso Global de Vacinas (gov.br);  

 Como o Brasil está a ajudar a China na corrida pela vacina (Plataforma);  

 Economistas criticam teto de gastos e tributação regressiva em debate sobre pós-

pandemia (Agência Senado);  

 São Paulo volta a ter queda em casos, internações e mortes por Covid-19 (Agência 

Brasil);  

 

 

https://www.tsf.pt/mundo/bolsonaro-diz-que-subsidio-aos-pobres-na-pandemia-nao-pode-ser-para-sempre-12775767.html
https://www.sapo.pt/noticias/atualidade/governador-brasileiro-do-para-alvo-operacao_5f734f5f17cd39243c1133c3
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-09/bolsonaro-diz-que-esta-aberto-sugestoes-para-recuperacao-da-economia
https://macauhub.com.mo/pt/2020/09/29/20200929006/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-reabertura-de-escolas-amplia-risco-de-covid-19-para-340-mil-idosos
https://www.plataformamedia.com/2020/09/29/covid-19-galeria-solidaria-arrecada-e-distribui-a-fotografos-prejudicados-pela-pandemia/
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/brasil-libera-r-2-5-bilhoes-para-aderir-a-alianca-contra-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/rede-de-assistencia-social-ja-recebeu-cerca-de-r-1-bilhao-para-enfrentamento-da-covid-19
https://www.lusa.pt/article/RAvlD1sOgd7ozNHj1bCn2jMSZM5iuSI1/covid-19-pandemia-n%C3%A3o-atrasa-mobilidade-na-cplp-mne-cabo-verde
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/28/gastos-com-covid-19-chegam-a-r-607-bilhoes-diz-secretario-da-fazenda?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/28/gastos-com-covid-19-chegam-a-r-607-bilhoes-diz-secretario-da-fazenda?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/09/governo-adere-a-instrumento-de-acesso-global-de-vacinas
https://www.plataformamedia.com/2020/09/28/como-o-brasil-esta-a-ajudar-a-china-na-corrida-pela-vacina/
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/economistas-criticam-teto-de-gastos-e-tributacao-regressiva-em-debate-sobre-pos-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-volta-a-ter-queda-em-casos-internacoes-e-mortes-por-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-volta-a-ter-queda-em-casos-internacoes-e-mortes-por-covid-19


COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Brasil 
 

   
Página 4 de 88 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 

27 de setembro 

 A estratégia indígena: sem casos de Covid-19 (Plataforma);  

 Dia do idoso: pandemia, saúde mental e física são desafios (Agência Brasil);  

 As parcerias do Brasil para a produção de vacinas contra a Covid-19 (CRI);  

 

26 de setembro 

 Hospital de Campanha do Ibirapuera dá alta ao último paciente (Agência Brasil);  

 Média de mortes por Covid-19 no Brasil cai 10,35% em uma semana (Agência Brasil);  

 Pesquisa da Fiocruz aponta segunda onda de Covid-19 em Manaus (Brasil247);  

 

25 de setembro 

 O Brasil ultrapassou as 140 mil mortes provocadas pela Covid-19 (Lusa);  

 Rio de Janeiro adia Carnaval de 2021 indefinidamente (Jornal de Notícias);  

 Brasil destina 390 milhões de euros para aliança internacional por vacinas (Jornal 

Económico);  

 Brasil adere a aliança para aceleração da vacina contra a Covid-19 (Plataforma);  

 Covid-19: E se não se fizer nada? O trágico exemplo de Manaus (Visão);  

 Anvisa avalia proposta de testes da vacina russa no Brasil (Veja);  

 O governo do Brasil suspendeu as restrições à entrada de estrangeiros no país por via 

aérea, medida tomada devido à pandemia de Covid-19, embora mantenha a 

proibição de entrada por vias terrestres e aquáticas (Lusa);  

 Estado brasileiro do Amazonas volta a impor restrições face a aumento de casos 

(Observador);  

 Governo Federal supera marca de 300 milhões de pagamentos do Auxílio Emergencial 

(gov.br);  

 O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que alertou o Presidente 

do Brasil, Jair Bolsonaro, que se não fossem tomadas medidas duras o país teria 180 

mil mortes provocadas pela Covid-19 (Lusa);  

 Município do Rio de Janeiro supera 100 mil casos de Covid-19 (Agência Brasil);  

https://plataformamedia.com/2020/09/27/a-estrategia-indigena-sem-casos-de-covid-19/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/dia-do-idoso-pandemia-saude-mental-e-fisica-sao-desafios
http://portuguese.cri.cn/videos/noticias/3325/20200927/552036.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/hospital-de-campanha-do-ibirapuera-da-alta-ao-ultimo-paciente
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/media-de-mortes-por-covid-19-no-brasil-cai-1035-em-uma-semana
https://www.brasil247.com/brasil/pesquisa-da-fiocruz-aponta-segunda-onda-de-covid-19-em-manaus
https://www.lusa.pt/article/OgKj2qlpl4fNJ4utfz3GezMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-ultrapassa-140-mil-mortes
https://www.jn.pt/mundo/rio-de-janeiro-adia-carnaval-de-2021-indefinidamente-12758887.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=12758887
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/brasil-destina-390-milhoes-de-euros-para-alianca-internacional-por-vacinas-640891
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/brasil-destina-390-milhoes-de-euros-para-alianca-internacional-por-vacinas-640891
https://www.plataformamedia.com/2020/09/25/brasil-adere-a-alianca-para-aceleracao-da-vacina-contra-a-covid-19/
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-09-25-covid-19-e-se-nao-se-fizer-nada-o-tragico-exemplo-de-manaus/
https://veja.abril.com.br/saude/covid-19-anvisa-avalia-proposta-de-testes-da-vacina-russa-no-brasil/
https://www.lusa.pt/article/OgKj2qlpl4eqpUczkd2VnjMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-suspende-restri%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-entrada-de-estrangeiros-por-via-a%C3%A9rea
https://observador.pt/2020/09/25/covid-19-estado-brasileiro-do-amazonas-volta-a-impor-restricoes-face-a-aumento-de-casos/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/governo-federal-supera-marca-de-300-milhoes-de-pagamentos-do-auxilio-emergencial
https://www.lusa.pt/article/OgKj2qlpl4fk93ROIaXZ6zMSZM5iuSI1/covid-19-ex-ministro-da-sa%C3%BAde-diz-que-alertou-bolsonaro-sobre-180-mil-mortes-no-brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/municipio-do-rio-de-janeiro-supera-100-mil-casos-de-covid-19
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24 de setembro 

 Brasil atinge 4,6 milhões de casos e aproxima-se dos 139 mil mortos (Expresso);  

 O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, defendeu a retoma das aulas durante a 

pandemia (Notícias ao Minuto);  

 Brasil liberaliza a entrada de estrangeiros por via aérea em todo o país (Folha de S. 

Paulo);  

 

23 de setembro 

 Governo do Brasil autoriza regresso dos adeptos aos estádios de futebol (Plataforma);  

 Johnson & Johnson anuncia testes finais da vacina em oito países, incluindo o Brasil 

(Renascença); 

 Segundo o IBGE, o Brasil já testou 8,5% da população para Covid-19 (Terra);  

 Desemprego subiu 27,6% em quatro meses de pandemia (Agência Brasil);  

 O Distrito Federal tem o maior índice do Brasil de mortes por 100 mil habitantes 

(Metrópoles);   

 Vacina da Janssen contra Covid-19 chega à fase 3; Brasil terá testes em outubro 

(Jornal do Comércio);  

 Estudo sugere que doentes com dengue possam ter imunidade contra coronavírus 

(Lusa);  

 Governador de São Paulo diz que Coronavac foi segura para 94,7% de testados 

(Observador);  

 

22 de setembro 

 Cinemas da cidade do Rio reabrem no dia 1 de outubro (Notícias ao Minuto);  

 Manaus pode ter atingido imunidade de rebanho, sugerem pesquisadores (Agência 

Brasil);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que foi arrojado e implementou 

medidas para impedir que a pandemia de Covid-19 causasse um mal maior à 

economia do seu país (Lusa);  

https://expresso.pt/coronavirus/2020-09-23-Covid-19.-Brasil-atinge-46-milhoes-de-casos-e-aproxima-se-dos-139-mil-mortos
https://www.noticiasaominuto.com.br/ultima-hora/1671164/bolsonaro-volta-a-defender-volta-as-aulas-durante-a-pandemia
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/brasil-libera-entrada-de-estrangeiros-por-via-aerea-em-todo-o-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/brasil-libera-entrada-de-estrangeiros-por-via-aerea-em-todo-o-pais.shtml
https://www.plataformamedia.com/2020/09/23/governo-do-brasil-autoriza-regresso-dos-adeptos-aos-estadios-de-futebol/
https://rr.sapo.pt/2020/09/23/mundo/johnson-johnson-anuncia-testes-finais-da-vacina-em-oito-paises-incluindo-o-brasil/noticia/208192/
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/brasil-ja-testou-85-da-populacao-para-covid-19-diz-ibge,d7a6f3b40db49bf978d7e432c6a7ba11nqu23zt7.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/desemprego-subiu-276-em-quatro-meses-de-pandemia
https://www.metropoles.com/distrito-federal/covid-19-df-tem-o-maior-indice-do-brasil-de-mortes-por-100-mil-habitantes
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/coronavirus/2020/09/758064-vacina-da-janssen-contra-covid-19-chega-a-fase-3-brasil-tera-testes-em-outubro.html
https://www.lusa.pt/article/NeM6u3aM5aAB0FG7JRv82zMSZM5iuSI1/covid-19-estudo-sugere-que-doentes-com-dengue-possam-ter-imunidade-contra-coronav%C3%ADrus
https://observador.pt/2020/09/23/covid-19-governador-de-sao-paulo-diz-que-coronavac-foi-segura-para-947-de-testados/
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1667077/cinemas-da-cidade-do-rio-reabrem-no-dia-1-de-outubro
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/manaus-pode-ter-atingido-imunidade-de-rebanho-sugerem-pesquisadores
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/manaus-pode-ter-atingido-imunidade-de-rebanho-sugerem-pesquisadores
https://www.lusa.pt/article/REJlV7nS2UIeWCzznzQQvjMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-diz-na-onu-que-agiu-de-forma-arrojada-para-combater-a-pandemia
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21 de setembro 

 Maioria dos estados do Brasil segue sem aulas presenciais (Plataforma);  

 Estudo brasileiro aponta que Covid-19 pode causar danos cerebrais (Agência Brasil); 

 Fiocruz vai mapear situação de cuidadores de idosos durante a pandemia 

(portal.fiocruz.br);  

 Em seis meses, 34 mil militares das Forças Armadas atuaram no enfrentamento ao 

novo coronavírus (gov.br);  

 São Paulo vai receber 5 milhões de doses da CoronaVac em outubro (Agência Brasil);  

 O governador do estado brasileiro de São Paulo, João Dória, anunciou que 5 milhões 

de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19, que está a ser desenvolvida pela 

empresa chinesa Sinovac, chegarão ao país até outubro (Lusa);   

 

20 de setembro 

 Comunidade brasileira em Portugal perdeu emprego e está mais sujeita à 

discriminação (Público);  

 

19 de setembro 

 O IBGE anunciou que o desemprego no Brasil afetou 14,3% da população 

economicamente ativa em agosto, percentagem que aumentou devido à pandemia 

de Covid-19 (Lusa);  

 Tratamento de cardiopatias não piora quadro de Covid-19, diz estudo (Agência 

Brasil);  

 

18 de setembro 

 O Ministério da Educação publicou orientações para a retomada segura das 

atividades presenciais nas escolas de educação básica no contexto da pandemia da 

Covid-19;  

https://plataformamedia.com/2020/09/21/maioria-dos-estados-do-brasil-segue-sem-aulas-presenciais/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/estudo-brasileiro-aponta-que-covid-19-pode-causar-danos-cerebrais
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-vai-mapear-situacao-de-cuidadores-de-idosos-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/09/em-seis-meses-34-mil-militares-das-forcas-armadas-atuaram-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sao-paulo-vai-receber-5-milhoes-de-doses-da-coronavac-em-outubro
https://www.lusa.pt/article/REJlV7nS2ULu4ArgNxpicDMSZM5iuSI1/covid-19-governador-s%C3%A3o-paulo-espera-que-pa%C3%ADs-receba-cinco-milh%C3%B5es-vacinas-at%C3%A9-outubro
https://www.publico.pt/2020/09/20/sociedade/noticia/entrevista-covid19-comunidade-brasileira-portugal-perdeu-emprego-sujeita-discriminacao-analista-caudio-1932212?fbclid=IwAR3x1tK8JCgv3DppHtXxgEQyGZYYA30pmHYiC9I9m1EPoKOivveW3jVFu54
https://www.lusa.pt/article/KnGV2QN7Bas0Tad5VpHQVjMSZM5iuSI1/desemprego-bate-recorde-e-afeta-14-3-da-popula%C3%A7%C3%A3o-do-brasil-em-agosto
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/tratamento-de-cardiopatias-nao-piora-quadro-de-covid-19-diz-estudo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/tratamento-de-cardiopatias-nao-piora-quadro-de-covid-19-diz-estudo
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf
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 Governo já desembolsou 197 mil milhões de reais em auxílio emergencial 

(Plataforma);  

 Governo brasileiro confirma intenção de aderir à Covax (Agência Brasil);  

 O Presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que ficar em casa durante a 

pandemia de Covid-19 é para “fracos” e deu os parabéns a um grupo de agricultores 

por “não terem entrado na conversinha mole” do isolamento social (Lusa);  

 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai realizar um ciclo 

internacional de debates sobre a estratégia de cooperação a seguir para relançar as 

indústrias culturais e criativas nos Estados-membros, em contexto de pandemia 

(Observador);  

 Ocupação de leitos na rede privada cai para 57% em agosto (Agência Brasil);  

 

17 de setembro 

 No prazo de uma semana, os casos de Covid-19 no Brasil caíram 30% e mortes, 13% 

(Agência Brasil);  

 Todos os chefes de poderes no Brasil têm ou tiveram Covid-19 (Diário de Notícias);  

 O Ministério da Educação destina R$ 525 milhões para 'possível retorno às aulas' na 

pandemia (Agência Senado);  

 O governador do estado brasileiro de São Paulo, João Dória, anunciou que cinco 

milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19, que está a ser desenvolvida 

pela empresa chinesa Sinovac, chegarão ao país até outubro próximo (Lusa);  

 Brasil terá maior fábrica de vacinas da América Latina (Agência Brasil);  

 Medida Provisória libera crédito de R$ 264,8 milhões para Ministérios da Educação e 

Cidadania (gov.br);  

 O Hospital das Clínicas de São Paulo está a investigar 16 pacientes suspeitos de 

reinfeção por Covid-19 (Agência Brasil);  

 

16 de setembro 

 A secretária de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação portuguesa, 

Teresa Ribeiro, defendeu a importância do setor privado para relançar a economia 

dos países lusófonos no pós-pandemia e argumentou que a cooperação não é apenas 

financeira (Sapo);  

https://www.plataformamedia.com/2020/09/18/governo-ja-desembolsou-197-mil-milhoes-de-reais-em-auxilio-emergencial/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/governo-brasileiro-confirma-intencao-de-aderir-covax
https://www.lusa.pt/article/KnGV2QN7Bav1P~2yxpKOBjMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-diz-que-ficar-em-casa-na-pandemia-%C3%A9-para-fracos
https://observador.pt/2020/09/19/covid-19-cplp-vai-procurar-estrategia-para-relancar-industrias-culturais-em-ciclo-de-debates/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/covid-19-ocupacao-de-leitos-na-rede-privada-cai-para-57-em-agosto
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/covid-19-em-uma-semana-casos-caem-30-e-mortes13
https://www.dn.pt/mundo/todos-os-chefes-de-poderes-no-brasil-tem-ou-tiveram-covid-19-12733078.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=12733078
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/17/educacao-libera-r-525-milhoes-para-possivel-retorno-as-aulas-na-pandemia?utm_campaign=noticias&utm_medium=WebPush&utm_source=senado-noticias
https://www.lusa.pt/article/REJlV7nS2ULu4ArgNxpicDMSZM5iuSI1/covid-19-governador-s%C3%A3o-paulo-espera-que-pa%C3%ADs-receba-cinco-milh%C3%B5es-vacinas-at%C3%A9-outubro
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/brasil-tera-maior-fabrica-de-vacinas-da-america-latina
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/medida-provisoria-libera-credito-de-r-264-8-milhoes-para-ministerios-da-educacao-e-cidadania
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/hc-investiga-16-pacientes-suspeitos-de-reinfeccao-por-covid-19
https://noticias.sapo.mz/economia/artigos/covid-19-setor-privado-e-fundamental-para-relancar-economia-dos-paises-lusofonos?fbclid=IwAR28c6fP_dDoiIXZV6EsLyZkBLelA_xAAiedlttLh8_XrqZkATjxUA_byHQ
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 O Brasil voltou a ultrapassar a barreira dos mil mortos (1.113) em 24 horas devido à 

Covid-19, totalizando agora 133.119 vítimas mortais desde o início da pandemia 

(Lusa);  

 

15 de setembro 

 Governo já gastou mais de 70% da verba contra a Covid-19 (Agência Senado); 

 Transporte escolar pode ter suspensão de dívida de trânsito para licenciar veículo na 

pandemia (Agência Senado);  

 Maçanetas, botões de elevadores e até ecrãs sensíveis ao toque não poderão mais 

transmitir o novo coronavírus devido a um plástico adesivo desenvolvido no Brasil, 

que pode inativar o SARS-CoV-2 em minutos por contacto (Lusa);  

 Comissão da Covid-19 recebe ministro da Educação, Milton Ribeiro, na quinta-feira, 

17 de setembro (Agência Senado);  

 Fiocruz abre inscrições para novo curso sobre educação remota (portal.fiocruz.br);  

 Anvisa autoriza retomada de testes da vacina de Oxford (gov.br);  

 

14 de setembro 

 O governador do estado brasileiro de São Paulo, João Doria, previu que a chinesa 

Coronavac, uma das vacinas mais avançadas contra a Covid-19 e em processo de 

produção no Brasil, também seja administrada nos restantes países sul-americanos 

(Lusa);  

 São Paulo regista queda em internações por Covid-19 há oito semanas (Agência 

Brasil);  

 Projeto de Decreto Legislativo recoloca Covid-19 em lista de doenças relacionadas ao 

trabalho (Agência Senado);  

 Cinemas e teatros estão autorizados a reabrir no Rio de Janeiro (Agência Brasil);  

 A Fundação Nacional do Índio (Funai) distribuiu mais de 418 mil cestas a famílias 

indígenas do país (gov.br);  

 Número de doações de medula óssea cai 30% devido à pandemia (Agência Brasil);  

 Covid-19: pesquisa indica aumento de óbitos de idosos em casa no Rio de Janeiro 

(portal.fiocruz.br);  

 

https://www.lusa.pt/article/LFGR52qZ5LY1DT1xZt9DjTMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-volta-a-registar-mais-de-mil-mortos-em-24-horas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/15/governo-ja-gastou-mais-de-70-da-verba-contra-covid-diz-consultoria-da-camara
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/09/transporte-escolar-pode-ter-suspensao-de-divida-de-transito-para-licenciar-veiculo-na-pandemia
https://www.lusa.pt/article/yHvTAXRcVGPlUM7aGqWmWjMSZM5iuSI1/covid-19-criado-no-brasil-pl%C3%A1stico-que-inativa-o-novo-coronav%C3%ADrus-em-minutos
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/15/comissao-da-covid-19-recebe-ministro-da-educacao-milton-ribeiro-na-quinta-feira
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-abre-inscricoes-para-novo-curso-sobre-educacao-remota
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/09/anvisa-autoriza-retomada-de-testes-da-vacina-de-oxford
https://www.lusa.pt/article/yHvTAXRcVGMnJ5DcUZXcYzMSZM5iuSI1/covid-19-s%C3%A3o-paulo-prev%C3%AA-que-vacina-coronavac-chegue-%C3%A0-restante-am%C3%A9rica-do-sul
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-registra-queda-em-internacoes-por-covid-19-ha-oito-semanas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-registra-queda-em-internacoes-por-covid-19-ha-oito-semanas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/14/projeto-de-decreto-legislativo-recoloca-covid-19-em-lista-de-doencas-relacionadas-ao-trabalho
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/cinemas-e-teatros-estao-autorizados-reabrir-partir-de-hoje-no-rio
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/funai-distribui-mais-de-418-mil-cestas-a-familias-indigenas-do-pais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/numero-de-doacoes-de-medula-ossea-cai-30-devido-pandemia
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-pesquisa-indica-aumento-de-obitos-de-idosos-em-casa-no-rio-de-janeiro
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13 de setembro 

 O Brasil vai retomar na segunda-feira, 14 de setembro os testes para uma vacina, que 

estão a ser desenvolvidos por um laboratório anglo-sueco e pela Universidade de 

Oxford (Lusa);  

 São Paulo tem queda na média móvel de óbitos e de casos por coronavírus (Agência 

Brasil);  

 

12 de setembro 

 Anvisa libera retomada de testes de vacina da Oxford (Agência Brasil);  

 Fiocruz indica permanência de alta letalidade no Rio de Janeiro (Agência Brasil);  

 Casos de Covid-19 crescem no Sul e mortes no Norte em agosto (Agência Brasil);  

 

11 de setembro 

 O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que um dos países que menos sofreu 

com a pandemia da Covid-19 foi o Brasil (Lusa);  

 Rússia acorda comercializar com Bahia 50 milhões de doses da Sputnik V (Visão);  

 Setor dos serviços cresceu 2,6% em julho no Brasil (Sapo);  

 Combate à Covid-19 em áreas indígenas tem aporte de R$ 125 milhões (Agência 

Brasil);  

 Investigador defende estratégias locais contra à Covid-19 no Brasil (portal.fiocruz.br);  

 O Ministério da Saúde apresentou as ações de combate à Covid-19 em territórios 

indígenas durante reunião com corpo diplomático (saude.gov.br);  

 

10 de setembro 

 As vendas do retalho brasileiro subiram 5,2% em julho na comparação com o mês 

anterior, após o crescimento recorde de 13,3% em maio e de 8,5% em junho 

(Observador);  

https://www.lusa.pt/article/z20wTa6TLSpYWR98rgLxXzMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-retoma-testes-a-vacina-de-oxford-na-segunda-feira
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-tem-queda-na-media-movel-de-obitos-e-de-casos-por-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sp-tem-queda-na-media-movel-de-obitos-e-de-casos-por-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/anvisa-libera-retomada-de-testes-de-vacina-da-oxford
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/covid-19-fiocruz-indica-permanencia-de-alta-letalidade-no-rio
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/covid-19-casos-crescem-no-sul-e-mortes-no-norte-em-agosto
https://www.lusa.pt/article/L_mU4g0jqclu7~xZKTTKCzMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-diz-que-brasil-foi-dos-pa%C3%ADses-que-menos-sofreu-com-pandemia
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-09-11-covid-19-russia-acorda-comercializar-com-bahia-50-milhoes-de-doses-da-sputnik-v/
https://www.sapo.pt/noticias/economia/setor-dos-servicos-cresceu-2-6-em-julho-no_5f5b82c455eaad45475bf6ac
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/combate-covid-19-em-areas-indigenas-tem-aporte-de-r-125-milhoes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/combate-covid-19-em-areas-indigenas-tem-aporte-de-r-125-milhoes
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisador-defende-estrategias-locais-contra-covid-19-no-brasil
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47461-brasil-apresenta-acoes-de-combate-a-covid-19-em-territorios-indigenas-durante-reuniao-com-corpo-diplomatico
https://observador.pt/2020/09/10/covid-19-vendas-do-retalho-brasileiro-sobem-52-em-julho/
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 Senado aprova medida provisória que dota de 5,5 bilhões para o combate à pandemia 

(Agência Senado);  

 O Brasil foi escolhido pelo centro de pesquisas australiano Murdoch Children's 

Research Institute para concluir uma série de testes que visam verificar se uma vacina 

já usada contra a tuberculose é eficaz contra a Covid-19 (Lusa);  

 A medida provisória que liberou recursos para segurança pública combater Covid 

perdeu a validade (Agência Senado);  

 Brasil participa de conselho mundial pela vacina contra a Covid-19 (gov.br);  

 Projeto inclui profissionais da cultura no novo auxílio emergencial (Agência Senado);  

 Medida Provisória garante R$ 5 bilhões em crédito para setor de turismo (gov.br);  

 O Ministério da Saúde divulgou o balanço de ações no combate à pandemia 

(saude.gov.br);  

 

9 de setembro 

 O ministro da Economia brasileiro afirmou que a retração económica esperada para 

este ano no país será muito inferior à inicialmente prevista, devido à rápida 

reativação de atividades que haviam sido paralisadas para travar a Covid-19 (Lusa);  

 Vacina sintética com bons resultados, desenvolvida pela farmacêutica Covaxx, será 

testada em cerca de 3.000 voluntários no Brasil (Visão);  

 Mais de 28 mil estudantes são beneficiados com prorrogação das bolsas (gov.br);  

 Senado debaterá desafios do pós-pandemia em sessão temática no dia 25 de 

setembro (Agência Senado); 

 O Ministério da Saúde divulgou dados sobre a influência da Covid-19 na saúde mental 

de profissionais (saude.gov.br);  

 O vice-Presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou que a subida no preço dos 

alimentos registada nos últimos meses foi causada pelo dinheiro destinado pelo 

governo aos pobres, afetados pela pandemia (Observador);  

 O senado aprovou um crédito de até R$ 3 bilhões para socorrer escolas particulares 

afetadas pela pandemia (Agência Senado);  

 Brasil busca vacina segura e eficaz, segundo Ministério da Saúde (gov.br);  

 O Brasil registou o maior número de recuperados entre países com registos de Covid-

19 (saude.gov.br);  

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/senado-aprova-mp-que-libera-r-5-5-bi-para-enfrentamento-da-pandemia
https://www.lusa.pt/article/o57IPlkyYGqEV~fYJ3~NKTMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-participar%C3%A1-nos-testes-de-vacina-para-tuberculose-que-pode-ser-eficaz-contra-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/10/perde-validade-mp-que-liberou-recursos-para-seguranca-publica-combater-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/09/brasil-participa-de-conselho-mundial-pela-vacina-contra-a-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/10/projeto-inclui-profissionais-da-cultura-no-novo-auxilio-emergencial
https://www.gov.br/pt-br/noticias/viagens-e-turismo/2020/09/medida-provisoria-garante-r-5-bilhoes-em-credito-para-setor-de-turismo
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47457-ministerio-da-saude-divulga-balanco-de-acoes-no-combate-a-pandemia-2
https://www.lusa.pt/article/KS_WYnUAAA7XrU_LMjGb_DMSZM5iuSI1/covid-19-governo-brasileiro-prev%C3%AA-menor-retra%C3%A7%C3%A3o-econ%C3%B3mica-do-que-o-esperado
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-09-09-covid-19-vacina-sintetica-com-bons-resultados-sera-testada-no-brasil/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/09/mais-de-28-mil-estudantes-sao-beneficiados-com-prorrogacao-das-bolsas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/09/senado-debatera-desafios-do-pos-pandemia-em-sessao-tematica
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47451-saude-divulga-dados-sobre-a-influencia-da-covid-19-na-saude-mental-de-profissionais
https://observador.pt/2020/09/09/vice-presidente-brasileiro-subida-do-preco-dos-alimentos-e-causada-por-dinheiro-dado-aos-pobres-no-brasil/
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/09/aprovado-credito-de-ate-r-3-bilhoes-para-socorrer-escolas-particulares-afetadas-pela-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/09/brasil-busca-vacina-segura-e-eficaz-segundo-ministerio-da-saude
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47453-brasil-registra-maior-numero-de-recuperados-entre-paises-com-registros-de-covid-19
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8 de setembro 

 Retorno de aulas presenciais é controverso nos estados (Agência Brasil);  

 Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), o número de 

alunos por classe eleva impacto da Covid-19 na educação do Brasil (Folha de S. 

Paulo); 

 O ministro interino da Saúde brasileiro, Eduardo Pazuello, afirmou que o país dará 

início à vacinação da população contra o novo coronavírus em janeiro de 2021 (Lusa);  

 Lula acusa Bolsonaro de transformar pandemia em arma de destruição (RTP);  

 A maioria dos brasileiros (83%) concorda que respeitar os protocolos de segurança 

sanitária para a contenção da pandemia de Covid-19 é um dever (Sapo);  

 Comemoração à Independência é reduzida devido à pandemia de Covid-19 (Agência 

Senado);  

 Saúde investe R$ 369 milhões para reforçar identificação de casos de Covid-19 

(gov.br);  

 O Ministério da Saúde disponibiliza painel de compras no combate à Covid-19 

(saude.gov.br);  

 

7 de setembro 

 São Paulo interdita 31 bares e restaurantes no fim de semana (Agência Brasil);  

 Hospital de Campanha do Parque dos Atletas começa a ser desativado (Agência 

Brasil);  

 O Brasil registou o menor número de mortes por Covid-19 desde maio (O Globo);  

 

6 de setembro 

 A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolve teste sorológico 20 vezes 

mais barato (Agência Brasil);  

 Apesar de proibido, praias do Rio de Janeiro estiveram cheias (Observador);  

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/covid-19-retorno-de-aulas-presenciais-e-controverso-nos-estados
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/numero-de-alunos-por-classe-eleva-impacto-da-covid-19-na-educacao-do-brasil-indica-ocde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/numero-de-alunos-por-classe-eleva-impacto-da-covid-19-na-educacao-do-brasil-indica-ocde.shtml
https://www.lusa.pt/article/KS_WYnUAAA5Tv~WTXZ9qUzMSZM5iuSI1/covid-19-governo-do-brasil-diz-que-vacina%C3%A7%C3%A3o-no-pa%C3%ADs-come%C3%A7ar%C3%A1-em-janeiro-de-2021
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-19-lula-acusa-bolsonaro-de-transformar-pandemia-em-arma-de-destruicao_n1257328
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/covid-19-maioria-dos-brasileiros-diz-concordar-com-protocolos-de-seguranca-na-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/09/comemoracao-a-independencia-e-reduzida-devido-a-pandemia-de-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/09/comemoracao-a-independencia-e-reduzida-devido-a-pandemia-de-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/09/saude-investe-r-369-milhoes-para-identificar-casos-de-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47448-ministerio-da-saude-disponibiliza-painel-de-compras-no-combate-a-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sao-paulo-interdita-31-bares-e-restaurantes-no-fim-de-semana
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/hospital-de-campanha-do-parque-dos-atletas-comeca-ser-desativado
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/hospital-de-campanha-do-parque-dos-atletas-comeca-ser-desativado
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-registra-315-mortes-por-covid-19-menor-numero-desde-maio-aponta-consorcio-de-veiculos-de-imprensa-no-boletim-das-20h-24627794?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/covid-19-ufrj-desenvolve-teste-sorologico-20-vezes-mais-barato
https://observador.pt/liveblogs/india-com-mais-de-90-mil-casos-num-so-dia-eua-com-mais-805-mortes/
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5 de setembro 

 Médico brasileiro que criou ‘Kit Covid’ morre com coronavírus (Plataforma);  

 

4 de setembro 

 Saúde investe no acompanhamento de pessoas que tiveram contacto com casos de 

Covid-19 (saude.gov.br);  

 A Fundação Saúde começa a assumir unidades hospitalares do estado do Rio (Agência 

Brasil);  

 Dispositivo portátil desenvolvido na Fiocruz pode popularizar teste molecular para 

Covid-19 (portal.fiocruz.br);   

 Impacto fiscal das medidas de enfrentamento à Covid-19 é de R$ 650 bilhões 

(gov.br);  

 O Brasil ultrapassou a barreira dos 4 milhões de casos de infeção pelo novo 

coronavírus, momento em que totaliza 124.614 mortos desde o início da pandemia 

(Lusa);  

 A Fiocruz lançou uma pesquisa sobre papel da saúde da família na Covid-19 (Agência 

Brasil);  

 Desvio de recursos destinados ao combate à Covid-19 pode ter pena maior (Agência 

Senado);  

 Brasil ultrapassa barreira dos 4 milhões de diagnósticos de Covid-19 (Sol);  

 Brasil é o terceiro país do mundo com mais casos ativos de Covid-19 (Metrópoles); 

 Testes da última fase de uma futura vacina desenvolvida na Rússia contra a Covid-19 

devem ser aplicados no Brasil em outubro (Lusa);  

 

3 de setembro 

 Afinal, Brasil garantiu doses para vacinar quantas pessoas contra Covid-19? 

(Metrópoles);  

 A produção industrial no Brasil subiu 8% em julho na comparação com o mês de 

junho (Lusa);  

https://plataformamedia.com/2020/09/05/medico-brasileiro-que-criou-kit-covid-morre-com-coronavirus/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47439-saude-investe-no-acompanhamento-de-pessoas-que-tiveram-contato-com-casos-de-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/fundacao-saude-comeca-assumir-unidades-hospitalares-do-estado-do-rio
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/fundacao-saude-comeca-assumir-unidades-hospitalares-do-estado-do-rio
https://portal.fiocruz.br/noticia/dispositivo-portatil-desenvolvido-na-fiocruz-pode-popularizar-teste-molecular-para-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/09/impacto-fiscal-das-medidas-de-enfrentamento-a-covid-19-e-de-r-650-bilhoes
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_QdfSRhqkJQKDMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-ultrapassa-quatro-milh%C3%B5es-de-casos-e-aproxima-se-dos-125-mil-mortos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/fiocruz-lanca-pesquisa-sobre-papel-da-saude-da-familia-na-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/fiocruz-lanca-pesquisa-sobre-papel-da-saude-da-familia-na-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/desvio-de-recursos-destinados-ao-combate-a-covid-19-pode-ter-pena-maior
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/desvio-de-recursos-destinados-ao-combate-a-covid-19-pode-ter-pena-maior
https://sol.sapo.pt/artigo/707757/brasil-ultrapassa-barreira-dos-4-milhoes-de-diagnosticos-de-covid-19
https://www.metropoles.com/brasil/brasil-e-o-terceiro-pais-do-mundo-com-mais-casos-ativos-de-covid-19
https://www.lusa.pt/article/AhvE1F5Xy_SmxmHSBsqoRjMSZM5iuSI1/covid-19-estado-brasileiro-do-paran%C3%A1-anuncia-testes-da-vacina-russa-em-outubro
https://www.metropoles.com/saude/afinal-brasil-garantiu-doses-para-vacinar-quantas-pessoas-contra-covid-19
https://www.lusa.pt/article/lC6nJaxDs1c2UQKZXY8tsDMSZM5iuSI1/covid-19-produ%C3%A7%C3%A3o-industrial-cresce-8-em-julho-no-brasil
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 Bolsonaro dá mau exemplo ao dizer que vacinação não será obrigatória 

(Observador);   

 Covid-19: Ministério da Saúde faz balanço de ações (Agência Brasil);  

 Ministérios vão receber R$ 418,8 milhões para combater coronavírus (Agência 

Senado);  

 Regiões com Risco Amarelo para Covid concentram 96% da população (Agência 

Brasil); 

 O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) confirma benefício dos que tiveram 

antecipação do auxílio-doença (Agência Brasil);  

 

2 de setembro 

 O Brasil apresenta queda na curva de óbitos por Covid-19 (saude.gov.br);  

 O governo aprovou uma medida provisória que prevê reduzir a tarifa de energia 

elétrica dos consumidores de baixa renda (gov.br);  

 O Senado aprovou a proibição de corte de bolsas de estudos durante a pandemia 

(Agência Senado);  

 O governo já enviou 414 mil cestas de alimentos e 68 mil pacotes de higiene a 

indígenas (gov.br);  

 Foi adiada votação de auxílio financeiro às escolas privadas afetadas pela pandemia 

(Agência Senado);  

 São Paulo pode ter 1 milhão de casos do novo coronavírus até o dia 15 de setembro 

(Agência Brasil);  

 Indígenas do Mato Grosso vão receber 20 mil cestas de alimentos (gov.br);  

 O Ministério da Saúde retirou a Covid-19 da lista de doenças de trabalho (Agência 

Brasil);  

 O Senado garantiu programa de créditos com R$ 5 bilhões para reduzir impacto da 

pandemia no setor de turismo (Agência Senado);  

 

1 de setembro 

 O Auxílio Emergencial foi prorrogado até dezembro, prevendo mais quatro parcelas 

do benefício, no valor de R$ 300,00 cada (gov.br);  

https://observador.pt/2020/09/03/covid-19-bolsonaro-da-mau-exemplo-ao-dizer-que-vacinacao-nao-sera-obrigatoria-afirma-governador/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/ministerio-faz-balanco-da-distribuicao-de-insumos-e-equipamento
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/ministerios-vao-receber-r-418-milhoes-para-combater-coronavirus
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/ministerios-vao-receber-r-418-milhoes-para-combater-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/rj-regioes-com-risco-amarelo-para-covid-concentram-96-da-populacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/rj-regioes-com-risco-amarelo-para-covid-concentram-96-da-populacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/inss-confirma-beneficio-dos-que-tiveram-antecipacao-do-auxilio-doenca
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47430-brasil-apresenta-queda-na-curva-de-obitos-por-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/09/governo-edita-mp-para-reduzir-tarifa-de-energia-eletrica
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/senado-aprova-proibicao-de-corte-de-bolsas-de-estudos-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/governo-ja-enviou-414-mil-cestas-de-alimentos-e-68-mil-kits-de-higiene-a-indigenas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/02/adiada-votacao-de-auxilio-financeiro-as-escolas-privadas-afetadas-pela-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/sao-paulo-pode-ter-1-milhao-de-casos-do-novo-coronavirus-ate-o-dia-15
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/indigenas-do-mato-grosso-vao-receber-20-cestas-de-alimentos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/ministerio-da-saude-retira-covid-19-da-lista-de-doencas-de-trabalho
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/ministerio-da-saude-retira-covid-19-da-lista-de-doencas-de-trabalho
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/02/senado-confirma-programa-de-creditos-com-r-5-bi-para-reduzir-impacto-da-pandemia-no-setor-de-turismo
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/09/auxilio-emergencial-e-prorrogado-ate-dezembro
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 O Produto Interno Bruto (PIB) registou uma queda de 9,7% no segundo trimestre 

deste ano, na comparação com o trimestre anterior (Agência Brasil);  

 Publicação de uma medida provisória que destina R$ 12 bilhões em crédito a 

pequenas e microempresas (Agência Senado); 

 A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) retirou a 

exigência de retenção de receita para os medicamentos ivermectina e nitazoxanida 

(Agência Brasil);  

 O Presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que o auxílio emergencial será 

prorrogado em mais quatro parcelas de R$ 300, até ao final de 2020 (Agência Brasil);  

 Projeto cria apoio emergencial para laboratórios enfrentarem pandemia (Agência 

Senado);  

 Quatro estados brasileiros têm nota máxima em transparência no Combate à Covid-

19 (Agência Brasil);  

 A economia do Brasil caiu 9,7% no segundo trimestre do ano afetada pelas medidas 

de isolamento social e paralisações das atividades económicas no país, medidas 

adotadas com mais intensidade entre abril e junho para conter a Covid-19 (Lusa);  

 

31 de agosto 

 O governo brasileiro nomeou hoje o médico veterinário Laurício Monteiro Cruz como 

novo diretor do departamento de imunizações e doenças transmissíveis do Ministério 

da Saúde, devendo liderar as discussões sobre a estratégia de vacinação contra a 

Covid-19 (Lusa);  

 O Ministério da Saúde lançou uma campanha para reforçar a importância do 

tratamento precoce dos casos de coronavírus no Brasil (saude.gov.br);  

 O Hospital de Heliópolis vai deixar de atender pacientes com Covid-19 (Agência 

Brasil);  

 O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou na comissão mista da Covid-19 

(Agência Senado);  

 O arquipélago de Fernando de Noronha reabrirá na terça-feira apenas para visitantes 

que já tenham sido infetados pelo novo coronavírus (Lusa);  

 Estudo mostra ação de moléculas sobre o novo coronavírus (portal.fiocruz.br);  

 O governo aprovou a abertura de um crédito extraordinário, em favor de Encargos 

Financeiros da União, no valor de R$ 12.000.000.000,00, para o fim que especifica, e 

dá outras providências (Medida Provisória n.º 997);  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/pib-recua-97-no-segundo-trimestre
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/01/publicada-mp-que-destina-r-12-bilhoes-em-credito-a-pequenas-e-microempresas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/anvisa-suspende-retencao-de-receita-para-ivermectina-e-nitazoxanida
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-09/governo-prorroga-auxilio-emergencial-de-r-300-ate-o-fim-do-ano
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/projeto-cria-apoio-emergencial-para-laboratorios-enfrentarem-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/09/projeto-cria-apoio-emergencial-para-laboratorios-enfrentarem-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/covid-19-4-estados-brasileiros-tem-nota-maxima-em-transparencia
https://www.lusa.pt/article/S1Bv50tXqrAEJ9KazpGztDMSZM5iuSI1/covid-19-economia-do-brasil-cai-9-7-no-segundo-trimestre
https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLMKo0_~YjaVPDMSZM5iuSI1/covid-19-governo-brasileiro-nomeia-veterin%C3%A1rio-como-diretor-respons%C3%A1vel-por-vacina%C3%A7%C3%A3o
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47421-nao-espere-procure-atendimento-imediatamente-aos-primeiros-sintomas-de-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/hospital-de-heliopolis-vai-deixar-de-atender-pacientes-com-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/hospital-de-heliopolis-vai-deixar-de-atender-pacientes-com-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/08/paulo-guedes-participa-de-reuniao-da-comissao-mista-da-covid-19-nesta-terca
https://www.lusa.pt/article/3VB6BMySiLOlXGbyAZvJjzMSZM5iuSI1/covid-19-arquip%C3%A9lago-brasileiro-reabre-s%C3%B3-para-turistas-que-j%C3%A1-estiveram-infetados
https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-mostra-acao-de-moleculas-sobre-o-novo-coronavirus
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv997.htm
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30 de agosto 

 Empresa brasileira vai produzir ventilador desenvolvido pela Agência Espacial dos 

Estados Unidos (NASA), como resultado de uma parceria entre o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) e a empresa de medicamentos brasileira Russer 

(Agência Brasil);  

 

29 de agosto 

 Brasil chegou aos 120 mil mortos por Covid-19 (Diário de Notícias);  

 

28 de agosto 

 O governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que 

recebeu com surpresa a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STF) que o afastou 

do cargo numa investigação sobre desvio de dinheiro da área da saúde (Lusa);  

 Aumentou a mortalidade materna no Brasil pela Covid-19 (Agência Brasil);  

 Projeto cria programa de apoio a laboratórios e pesquisas de combate à Covid-19 

(Agência Senado);     

 Programa cadastra profissionais de saúde para atuar no combate à Covid-19 (gov.br);  

 A mortalidade por Covid-19 é maior entre população negra em São Paulo (Agência 

Brasil);  

 Desigualdade e abusos na pandemia impulsionam cobranças por Direitos Humanos 

(Agência Senado);  

 Covid-19 impacta tratamento de pacientes com VIH e HTLV (portal.fiocruz.br);  

 Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) o Auxílio 

Emergencial foi a única renda para cerca de 4,4 milhões de famílias em julho (gov.br);  

 

27 de agosto 

 Senado aprova regras para pagamento do auxílio emergencial (Agência Senado);  

 Falha de coordenação dificulta resposta à Covid-19 (Valor);  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/empresa-brasileira-vai-produzir-ventilador-desenvolvido-pela-nasa
https://www.dn.pt/mundo/argentina-volta-a-prolongar-a-que-ja-e-a-mais-longa-quarentena-do-mundo-india-com-mais-de-mil-mortos-em-24-horas-12563836.html
https://www.lusa.pt/article/ZOxfwQzi7BGxKRDMe2YDfjMSZM5iuSI1/covid-19-witzel-surpreso-com-seu-afastamento-do-governo-do-rio-de-janeiro
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/ministerio-da-saude-fala-de-atendimento-gestantes-durante-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/28/projeto-cria-programa-de-apoio-a-laboratorios-e-pesquisas-de-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/programa-cadastra-profissionais-de-saude-para-atuar-no-combate-a-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/08/desigualdade-e-abusos-na-pandemia-impulsionam-cobrancas-por-direitos-humanos
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-impacta-tratamento-de-pacientes-com-hiv-e-htlv
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/auxilio-emergencial-foi-a-unica-renda-para-cerca-de-4-4-milhoes-de-familias-em-julho-diz-pesquisa-do-ipea
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/senado-aprova-regras-para-pagamento-do-auxilio-emergencial
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/27/coordenacao-falha-dificulta-resposta-eficaz-contra-covid-19.ghtml
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 O Ministério da Saúde afirmou que o novo coronavírus atinge 99,1% das cidades 

brasileiras (Plataforma);  

 138 estudantes cabo-verdianos residentes no Brasil regressam a Cabo Verde (A 

Nação);  

 O Ministério da Saúde executou 67,8% do valor destinado para Covid-19 (Agência 

Brasil);  

 A Caixa inicia pagamento do ciclo 2 do benefício a 28 de agosto (gov.br);  

 

26 de agosto 

 O governo divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial a novos 

grupos (gov.br);  

 Brasil não possui casos confirmados de reinfeção por Covid-19 (saude.gov.br);  

 Foi lançada a segunda edição de informativo 'Radar Covid-19 Favelas' 

(portal.fiocruz.br); 

 Paim pede que instituições de saúde registem raça em casos de Covid-19 (Agência 

Senado);  

 Brasil já tem mais de 2,9 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19 (gov.br);  

 Em seis meses, hospitais universitários disponibilizaram mais de 1,8 mil leitos para 

atendimento (gov.br);  

 Fiocruz e Anvisa definem produção da vacina contra a Covid-19 (Agência Brasil);  

 

25 de agosto 

 O secretário de saúde do Distrito Federal, unidade da federação onde está localizada 

a capital do Brasil, foi detido na operação Falso Negativo, que investiga supostas 

irregularidades na compra de testes para detetar o novo coronavírus (Lusa); 

 Pequenos e médios empreendedores já contrataram mais de R$1,5 bilhão em linhas 

emergenciais (gov.br);  

 Fiocruz coordena testes clínicos da vacina Coronavac em Niterói (portal.fiocruz.br);   

 Foi publicada uma lei que socorre setores portuário e aeronáutico na pandemia 

(Agência Senado);  

 Nova lei regula eventos culturais e pacotes turísticos adiados pela pandemia (Agência 

Senado);  

https://plataformamedia.com/2020/08/27/novo-coronavirus-atinge-991-das-cidades-brasileiras-diz-ministerio-da-saude/
https://anacao.cv/covid-19-138-estudantes-cabo-verdianos-residentes-no-brasil-regressam-a-cabo-verde/
https://anacao.cv/covid-19-138-estudantes-cabo-verdianos-residentes-no-brasil-regressam-a-cabo-verde/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/ministerio-da-saude-executou-%20678-do-valor-destinado-para-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/ministerio-da-saude-executou-%20678-do-valor-destinado-para-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/caixa-inicia-pagamento-do-ciclo-2-do-beneficio-nesta-sexta-28
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/governo-divulga-calendario-de-pagamentos-do-auxilio-emergencial-a-novos-grupos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47401-brasil-nao-possui-casos-confirmados-de-reinfeccao-por-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/lancada-segunda-edicao-de-informativo-radar-covid-19-favelas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/26/paim-pede-que-sus-seja-obrigado-a-registrar-raca-em-casos-de-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/26/paim-pede-que-sus-seja-obrigado-a-registrar-raca-em-casos-de-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/brasil-ja-tem-mais-de-2-9-milhoes-de-pessoas-recuperadas-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/em-seis-meses-hospitais-universitarios-disponibilizaram-mais-de-1-8-mil-leitos-para-atendimento
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/fiocruz-e-anvisa-definem-producao-da-vacina-contra-covid-19
https://www.lusa.pt/article/M9mq9PhlVDN7A3em8WI7CTMSZM5iuSI1/covid-19-detido-no-brasil-secret%C3%A1rio-de-sa%C3%BAde-suspeito-de-fraude-na-compra-de-testes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/pequenos-e-medios-empreendedores-ja-contrataram-mais-de-r-1-5-bi-em-linhas-emergenciais
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-coordena-testes-clinicos-da-vacina-coronavac-em-niteroi
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/publicada-lei-que-socorre-setores-portuario-e-aeronautico-na-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/nova-lei-regula-eventos-culturais-e-pacotes-turisticos-adiados-pela-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/25/nova-lei-regula-eventos-culturais-e-pacotes-turisticos-adiados-pela-pandemia
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 Caixa oferece novas linhas de crédito para pequenas e médias empresas (gov.br);  

 

24 de agosto 

 O Ministério da Saúde amplia testagem para Covid-19 no Brasil (saude.gov.br);  

 A confiança dos consumidores no Brasil cresceu 1,4 pontos em agosto face ao mês de 

julho, atingindo 80,2 pontos (Lusa);  

 O presidente, Jair Bolsonaro, anunciou apoios para comunidade de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) e indígenas (Sol);  

 O Instituto nacional de Segurança Social (INSS) prorrogou a abertura das agências 

para o dia 14 de setembro (gov.br);  

 O presidente do Brasil insistiu na eficácia da cloroquina como tratamento da Covid-

19, durante um encontro com dezenas de médicos sobre a pandemia (Lusa);  

 Nova Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 inicia atividades no Ceará 

(portal.fiocruz.br);  

 Mentalize: programa lança ação voltada ao cuidado da saúde mental (gov.br);  

 Tratamento precoce contra Covid-19 é defendido por médicos para aumentar chance 

de cura (gov.br);  

 

22 de agosto 

 Covid-19 espalha-se por comunidades e mata dois índios por dia no Brasil 

(Plataforma); 

 

21 de agosto 

 Auxílio Emergencial chega a 60% da população brasileira (gov.br);  

 O juiz Luís Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governo de 

Bolsonaro elabore uma nova versão de um plano para proteger as comunidades 

indígenas face à pandemia da Covid-19 (Lusa);  

 O número de assassínios cresceu 6% no Brasil no primeiro semestre do ano face ao 

mesmo período de 2019 (Lusa);  

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/caixa-oferece-novas-linhas-de-credito-para-pequenas-e-medias-empresas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47389-ministerio-da-saude-amplia-testagem-para-covid-19-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/M6B62qOHWVqBpTUwJvRjLjMSZM5iuSI1/covid-19-confian%C3%A7a-dos-consumidores-brasileiros-cresce-1-4-pontos-em-agosto
https://sol.sapo.pt/artigo/706671/brasil-bolsonaro-anuncia-apoios-para-comunidade-lgbt-e-indigenas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/inss-prorroga-abertura-de-agencias-para-14-de-setembro
https://www.lusa.pt/article/M6B62qOHWVriu5n1cg1eSjMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-volta-a-defender-uso-de-cloroquina-em-encontro-com-m%C3%A9dicos
https://portal.fiocruz.br/noticia/nova-unidade-de-apoio-ao-diagnostico-da-covid-19-inicia-atividades-no-ceara
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/mentalize-programa-lanca-acao-voltada-ao-cuidado-da-saude-mental
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/tratamento-precoce-contra-covid-19-e-defendido-por-medicos-para-aumentar-chance-de-cura
https://www.plataformamedia.com/2020/08/22/covid-19-espalha-se-por-comunidades-e-mata-dois-indios-por-dia-no-brasil/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/600-dias/arquivos-de-600-dias/cidadania-auxilio-emergencial-chega-a-60-da-populacao-brasileira
https://www.lusa.pt/article/lqT~RzOu3EtvJvAxcLfEdDMSZM5iuSI1/covid-19-juiz-brasileiro-manda-governo-fazer-nova-vers%C3%A3o-de-plano-para-prote%C3%A7%C3%A3o-ind%C3%ADgena
https://www.lusa.pt/article/mzhhbyuzPIKsxOndygJn~jMSZM5iuSI1/covid-19-assass%C3%ADnios-voltam-a-crescer-no-brasil-durante-a-pandemia
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20 de agosto 

 A Funai já investiu mais de R$ 27,5 milhões em ações de combate à Covid-19, junto 

aos povos indígenas (gov.br);  

 Cerca de 13,3 milhões de pessoas no Brasil fizeram, entre fevereiro e julho, algum 

teste para diagnóstico da Covid-19, sendo que 20,4% (2,7 milhões) obtiveram 

resultado positivo (Lusa);  

 O Brasil possui quatro estudos clínicos de vacinas contra o coronavírus (gov.br);  

 Cinemas, teatros, museus e centros culturais podem retomar as suas atividades, no 

estado do Rio de Janeiro, que também permitiu a realização de eventos sociais com 

até 500 pessoas (Lusa);  

 

19 de agosto 

 O Estado do Rio de Janeiro admite voltar às aulas em 15 de setembro (Portugal 

Digital);  

 O governador do Distrito Federal suspende volta às aulas por tempo indeterminado 

(Notícias ao Minuto);  

 O Congresso Nacional decretou, mas o Presidente da República do Brasil, Jair 

Bolsonaro, sancionou a lei que estabelece as normas educacionais a serem adotadas, 

em caráter excepcional, durante o estado de calamidade pública (Lei n.° 14.040/20 / 

gov.br);  

 O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe) foi prorrogado por mais três meses para formalização de operações de 

crédito e recebeu um reforço de R$ 12 bilhões - a linha de crédito foi criada pelo 

Governo Federal para atender aos pequenos negócios que enfrentam dificuldades 

devido à Covid-19 (gov.br);  

 Um medicamento desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Sorrento 

Therapeutics para tratar pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus será 

testado em pacientes no Rio de Janeiro (Lusa);  

 A lei Aldir Blanc que prevê auxílio financeiro ao setor cultural foi regulamentada pelo 

Presidente Jair Bolsonaro - a iniciativa pretende apoiar profissionais da área que 

sofreram com o impacto das medidas de distanciamento social por causa do 

coronavírus (gov.br);  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/funai-ja-investiu-mais-de-r-27-milhoes-em-acoes-de-combate-a-covid-19
https://www.lusa.pt/article/mzhhbyuzPILnc3LfRYfzvzMSZM5iuSI1/covid-19-mais-de-13-milh%C3%B5es-de-pessoas-fizeram-teste-no-brasil-e-20-4-deram-positivo
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/brasil-possui-quatro-estudos-clinicos-de-vacinas-contra-o-coronavirusas-impostos-e-gestao-publica/600-dias/arquivos-de-600-dias/cidadania-auxilio-emergencial-chega-a-60-da-populacao-brasileira
https://www.lusa.pt/article/mzhhbyuzPIK6FpqazMcStTMSZM5iuSI1/covid-19-rio-de-janeiro-reabre-espa%C3%A7os-culturais-e-volta-a-permitir-eventos
https://portugaldigital.com.br/estado-do-rio-admite-voltar-as-aulas-em-15-de-setembro/
https://portugaldigital.com.br/estado-do-rio-admite-voltar-as-aulas-em-15-de-setembro/
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1608818/governador-do-df-suspende-volta-as-aulas-por-tempo-indeterminado?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=1608818
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-agosto-de-2020-272981525
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/sancionada-lei-que-trata-sobre-normas-do-ano-letivo-escolar
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/programa-de-apoio-as-micro-e-pequenas-empresas-e-prorrogado-por-tres-meses
https://www.lusa.pt/article/najzd8XyhI5XG_Lx4V4b9jMSZM5iuSI1/covid-19-farmac%C3%AAutica-dos-eua-vai-experimentar-tratamento-contra-o-v%C3%ADrus-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
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18 de agosto 

 O governo brasileiro autorizou hoje a realização de testes no país de uma vacina 

contra o novo coronavírus, produzida pela farmacêutica Janssen-Cilag, do grupo 

Johnson & Johnson (Lusa);  

 O governo estuda a Medida Provisória para auxílio emergencial com valor abaixo de 

R$ 600 (Folha de S. Paulo);  

 Escolas da cidade de São Paulo não reabrem em setembro, afirmou o prefeito Bruno 

Covas (Notícias ao Minuto);  

 O Brasil alcança taxa de mortalidade dos Estados Unidos da América (EUA) e chega às 

110 mil mortes por Covid (Plataforma);  

 A maioria dos brasileiros (79%) acredita que a reabertura das escolas no país vai 

agravar a pandemia do novo coronavírus (Lusa);  

 

17 de agosto 

 O governo brasileiro vai dar internet gratuita a alunos de universidades e institutos 

federais em situação de vulnerabilidade socioeconómica face à Covid-19, medida 

que foi anunciada no mês passado, mas só agora foi detalhada (Lusa);  

 O Ministério da Educação (MEC) disponibilizará internet a alunos de universidades 

federais (Notícias ao Minuto);  

 Do Cristo Redentor ao Pão de Açúcar, Rio de Janeiro reabre pontos turísticos a 

visitas, após cinco meses de encerramento devido à Covid-19 (Público);  

 Papa envia ao Brasil material médico para luta contra a pandemia (Plataforma);  

 A prefeitura do Rio de Janeiro desistiu do projeto em que os cidadãos teriam de 

reservar espaço nas praias através de uma aplicação ‘online’, face às críticas 

desencadeadas por esta iniciativa que visava o combate à Covid-19 (Lusa);  

 O Governo Federal vai disponibilizar, já neste segundo semestre, internet gratuita, 

por rede móvel, para alunos em situação de vulnerabilidade social de universidades e 

institutos federais - assim, eles poderão acompanhar as aulas remotas neste 

período de enfrentamento à Covid-19 (gov.br);  

 Índios bloqueiam estrada na Amazónia em protesto por falta de apoio na pandemia 

(Plataforma);  

https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM02UXV1Ke2y5jMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-autoriza-testes-de-vacina-desenvolvida-pela-janssen-cilag
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/governo-estuda-mp-para-auxilio-emergencial-com-valor-abaixo-de-r-600.shtml
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1607026/escolas-da-cidade-de-sp-nao-reabrem-em-setembro-diz-covas?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=1607026
https://plataformamedia.com/2020/08/18/brasil-chega-as-110-mil-mortes-por-covid-e-alcanca-taxa-de-mortalidade-dos-eua/
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM1c~lPaqEWT7DMSZM5iuSI1/covid-19-quase-80-dos-brasileiros-acredita-que-volta-%C3%A0s-aulas-vai-agravar-a-pandemia
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM2J0dL6trJbKDMSZM5iuSI1/covid-19-governo-brasileiro-d%C3%A1-internet-gratuita-a-alunos-carenciados
https://www.noticiasaominuto.com.br/ultima-hora/1605234/mec-disponibilizara-internet-a-alunos-de-universidades-federais?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=1605234
https://www.publico.pt/2020/08/17/fugas/fotogaleria/saudades-cautelas-cristo-redentor-pao-acucar-rio-janeiro-reabre-icones-visitas-402257
https://plataformamedia.com/2020/08/17/papa-envia-ao-brasil-material-medico-para-luta-contra-a-pandemia/
https://www.lusa.pt/article/k3WvWHCNrM0fkUUfmyxsDzMSZM5iuSI1/covid-19-rio-de-janeiro-desiste-de-aplica%C3%A7%C3%A3o-para-reserva-de-lugar-nas-praias
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/08/internet-gratuita-sera-oferecida-a-estudantes-de-baixa-renda-de-universidades-e-institutos-federais
https://plataformamedia.com/2020/08/17/indios-bloqueiam-estrada-na-amazonia-em-protesto-por-falta-de-apoio-na-pandemia/
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16 de agosto 

 Auxílio emergencial impede que 23,5 milhões caiam na pobreza (Plataforma);  

 

14 de agosto 

 O índice de aprovação do Governo do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, subiu 

para 37%, a maior percentagem desde que assumiu o poder em 2019, apesar da sua 

gestão questionada durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Lusa);  

 O Ministério da Saúde já entregou mais de 240 milhões de Equipamentos de Proteção 

Individual (saude.gov.br); 

 Estados e municípios vão receber R$ 331 milhões para assistência social (gov.br);  

 Pesquisa com Agentes Comunitários de Saúde durante a Covid-19 apresenta primeiro 

balanço (portal.fiocruz.br);  

 

13 de agosto 

 A ministra da Agricultura brasileira, Tereza Cristina, afirmou hoje não acreditar que a 

deteção de uma amostra do novo coronavírus em frango exportado do país vá afetar 

as exportações, mas reconheceu que a imagem do Brasil pode ser afetada (Lusa); 

 Ministro da Saúde diz que pouco mais de 60% das verbas para combate à Covid-19 

foram empenhadas (Agência Senado);  

 O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou hoje ser a “prova viva” da eficácia do 

uso de cloroquina contra a Covid-19, fármaco sem comprovação científica na cura da 

doença, e que disse ter tomado quando esteve infectado (saiba mais);  

 Investigadores brasileiros anunciaram a patente de um estudo com plasma de cavalo 

que produziu anticorpos até 50 vezes mais potentes contra a Covid-19 do que os 

humanos infetados pela mesma doença (Lusa);  

 Projeto em análise no Senado define quem terá prioridade para vacina contra a 

Covid-19 (Agência Senado);  

 Funai deverá entregar até 500 mil cestas de alimentos a famílias indígenas (gov.br);  

https://plataformamedia.com/2020/08/16/auxilio-emergencial-impede-que-235-milhoes-caiam-na-pobreza/
https://www.lusa.pt/article/yeBQHqUZLjT_FdJ9GPdmajMSZM5iuSI1/covid-19-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-governo-de-jair-bolsonaro-sobe-para-37-no-brasil
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47355-ministerio-da-saude-ja-entregou-mais-de-240-milhoes-de-equipamentos-de-protecao-individual
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/estados-e-municipios-vao-receber-r-331-milhoes-para-assistencia-social
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-com-agentes-comunitarios-de-saude-durante-covid-19-apresenta-primeiro-balanco
https://www.lusa.pt/article/yeBQHqUZLjQAqIrFc_~AWjMSZM5iuSI1/covid-19-ministra-rejeita-que-exporta%C3%A7%C3%B5es-do-brasil-sejam-afetadas-por-v%C3%ADrus-em-frango
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/08/ministro-da-saude-diz-que-pouco-mais-de-60-das-verbas-para-combate-a-covid-19-ja-foram-empenhadas
https://www.lusa.pt/article/yeBQHqUZLjRsJpN17iXl1zMSZM5iuSI1/covid-19-jair-bolsonaro-afirma-ser-a-prova-viva-da-efic%C3%A1cia-da-cloroquina
https://www.lusa.pt/article/yeBQHqUZLjS7vZilQDocPTMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-estuda-soro-com-anticorpos-de-cavalo-para-combater-o-novo-coronav%C3%ADrus
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/08/projeto-em-analise-no-senado-define-quem-tera-prioridade-para-vacina-contra-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/funai-devera-entregar-ate-500-mil-cestas-de-alimentos-a-familias-indigenas
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 A Polícia Federal brasileira desmantelou uma alegada rede de corrupção formada 

por funcionários públicos, empresários e políticos, que desviou recursos destinados 

ao combate à pandemia do novo coronavírus no país (saiba mais);  

 Mais de 1 milhão de profissionais de saúde cadastrados para atuar no combate à 

Covid-19 (saude.gov.br);  

 Plataforma reúne ações de jovens brasileiros no combate à Covid-19: 

#JuventudesContraOCorona;  

 A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) inclui teste sorológico de Covid-19 

em rol de cobertura obrigatória (gov.br);  

  

12 de agosto 

 O Ministério da Saúde lembrou que diagnóstico precoce pode evitar óbitos por Covid-

19 (saude.gov.br);  

 Auxílio Emergencial terá impacto de 2,5% no PIB brasileiro (gov.br);  

 O governo do estado brasileiro do Paraná assinou um memorando de entendimento 

com a Rússia para ampliar a cooperação técnica, transferências de tecnologia e 

estudos sobre a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 (Lusa);  

 Vendas no varejo apresentam crescimento de 8% no mês de junho (gov.br);  

 Cerca de 20 milhões de alunos deixaram de ter aulas durante pandemia (Agência 

Senado);  

 O estado brasileiro de São Paulo vai receber 15 milhões de doses da vacina contra o 

novo coronavírus que está a ser desenvolvida pelo laboratório chinês Sinotec, 

chamada Coronavac (Lusa);  

 A Rede de Bibliotecas da Fiocruz lançou um Boletim BiblioCovid;  

 Mais de 151 mil indígenas beneficiaram do Auxílio Emergencial (gov.br);  

 Ministério da Defesa inicia etapa final da Missão Xavante, que tem o intuito de 

reforçar o combate à Covid-19 em comunidades indígenas da Região Centro-Oeste 

(gov.br);  

 

11 de agosto 

 Brasil já tem mais de 2,2 milhões de recuperados de Covid-19 (gov.br);  

https://www.lusa.pt/article/w45O~vnHPxUUshOujmBG2jMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADcia-brasileira-realiza-opera%C3%A7%C3%A3o-contra-desvio-de-dinheiro-na-pandemia
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47344-mais-de-1-milhao-de-profissionais-de-saude-cadastrados-para-atuar-no-combate-a-covid-19
https://www.juventudescontraocorona.com.br/in%C3%ADcio
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/ans-inclui-teste-sorologico-de-covid-19-em-rol-de-cobertura-obrigatoria
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47341-ministerio-da-saude-lembra-que-diagnostico-precoce-pode-evitar-obitos-por-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/auxilio-emergencial-tera-impacto-de-2-5-no-pib
https://www.lusa.pt/article/w45O~vnHPxWeETgDF12GbTMSZM5iuSI1/covid-19-estado-brasileiro-do-paran%C3%A1-assina-memorando-com-r%C3%BAssia-para-vacina
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/vendas-no-varejo-apresentam-crescimento-de-8-no-mes-de-junho
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/datasenado-quase-20-milhoes-de-alunos-deixaram-de-ter-aulas-durante-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/datasenado-quase-20-milhoes-de-alunos-deixaram-de-ter-aulas-durante-pandemia
https://www.lusa.pt/article/w45O~vnHPxWqvRMbOOVh9DMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-receber%C3%A1-15-milh%C3%B5es-de-doses-da-vacina-coronavac-at%C3%A9-ao-fim-do-ano
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim-ago20_1_completo-1.pdf
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/mais-de-151-mil-indigenas-foram-beneficiados-pelo-auxilio-emergencial
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/08/ministerio-da-defesa-inicia-terceira-etapa-da-missao-xavante
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/brasil-ja-tem-mais-de-2-2-milhoes-de-recuperados-da-covid-19
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 Especialista adverte sobre golpes por redes sociais na pandemia de Covid-19 (Agência 

Senado);  

 A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, será o local de testes de um sistema 

de marcação de lugares no areal através de uma aplicação digital criada pela 

prefeitura 'carioca' para evitar a disseminação da Covid-19 (Lusa);  

 Ministro interino da Saúde presta contas à comissão mista da Covid nesta quinta 

(Agência Senado);  

 O governo regional do estado brasileiro do Paraná, no sul do país, confirmou hoje 

estar a negociar com a Rússia um convénio sobre testes e produção da vacina Sputnik 

V contra a Covid-19, registada à data (Lusa);  

 Funai realiza ações de fiscalização em terras indígenas (gov.br);  

 Professores passam a contar com apoio emocional durante pandemia (Agência 

Brasil);  

 Proposta amplia suspensão de prazo de validade de concursos durante pandemia 

(Agência Senado);  

 Pequenos empresários contrataram R$ 1,3 bilhão até o mês de julho (gov.br);  

 Senado já aprovou mais de 80 projetos relacionados à Covid-19 (Agência Senado);  

 Vacina Oxford: voluntários passam a receber duas doses durante testes (gov.br);  

 

10 de agosto 

 Instituições sem fins lucrativos podem receber recursos para ações de combate à 

Covid-19 (gov.br);  

 Norte avança na reabertura, Sul toma medidas mais rígidas (Plataforma);  

 Congresso Nacional decreta luto de 4 dias pelos 100 mil mortos por Covid-19 

(Agência Senado);  

 Cerca de 330 abrigos de idosos já receberam doações de alimentos e pacotes de 

higiene (gov.br);  

 Fiocruz dá início às operações da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 

(gov.br);  

 

 

 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/especialista-adverte-sobre-golpes-por-redes-sociais-na-pandemia-de-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/especialista-adverte-sobre-golpes-por-redes-sociais-na-pandemia-de-covid-19
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHLOShQelAXJuDMSZM5iuSI1/covid-19-praia-de-copacabana-ser%C3%A1-a-primeira-com-reserva-no-areal-para-banhistas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/11/ministro-interino-da-saude-presta-contas-a-comissao-mista-da-covid-nesta-quinta
https://www.lusa.pt/article/_PW69nRIqHIurmmghnHOyTMSZM5iuSI1/covid-19-estado-brasileiro-do-paran%C3%A1-negoceia-parceria-para-vacina-russa
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/funai-realiza-acoes-de-fiscalizacao-em-terras-indigenas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-08/professores-passam-contar-com-apoio-emocional-na-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-08/professores-passam-contar-com-apoio-emocional-na-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/11/proposta-amplia-suspensao-de-prazo-de-validade-de-concursos-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/pequenos-empresarios-contrataram-r-1-3-bilhao-ate-o-mes-de-julho
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/senado-ja-aprovou-mais-de-80-projetos-relacionados-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/vacina-oxford-voluntarios-passam-a-receber-duas-doses-durante-testes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/instituicoes-sem-fins-lucrativos-podem-receber-recursos-para-acoes-de-combate-a-covid-19
https://www.plataformamedia.com/2020/08/10/covid-19-no-brasil-norte-avanca-na-reabertura-sul-toma-medidas-mais-rigidas/
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/08/congresso-nacional-decreta-luto-de-4-dias-pelos-100-mil-mortos-por-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/cerca-de-330-abrigos-de-idosos-ja-receberam-doacoes-de-alimentos-e-kits-de-higiene
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/fiocruz-da-inicio-as-operacoes-da-unidade-de-apoio-ao-diagnostico-da-covid-19
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9 de agosto 

 Saúde reforça assistência a indígenas durante pandemia do coronavírus 

(saude.gov.br);  

 Iniciativa de quatro organizações de Portugal visa dar visibilidade às iniciativas locais 

e facilitar doações estrangeiras aos povos indígenas do Brasil que são vítimas do 

novo coronavírus (Plataforma);  

 

8 de agosto 

 Com mortes na marca dos 100 mil, senadores pedem coordenação no combate à 

Covid-19 (Agência Senado);  

 Fiocruz apoia projeto do YouTube e Portal KondZilla (portal.fiocruz.br);  

 Brasil alcança 100 mil mortes por Covid-19 - projeto preserva memória das vítimas 

(Agência Senado);  

 Congresso Nacional decreta luto pelos 100 mil brasileiros mortos por Covid-19 

(Agência Senado);  

 Fiocruz deve receber doação para adequar e equipar fábrica da vacina 

(portal.fiocruz.br);  

 

7 de agosto 

 Medida Provisória dota recursos para compra de 100 mi de doses da vacina contra 

Covid-19 (Medida Provisória n.º 994);  

 Propostas suspendem teto de gastos durante pandemia (Agência Senado);  

 O pagamento do Auxílio Emergencial superou R$ 151,4 bilhões em investimentos do 

Governo Federal (gov.br);  

 Grupos de risco terão prioridade em vacinação contra Covid, prevê projeto (Agência 

Senado);  

 Projeto proíbe corte de bolsas de estudo e de iniciação científica durante calamidade 

(Agência Senado);  

 O governo aprovou uma medida provisória que abre crédito para vacina contra Covid-

19 (Medida Provisória n.º 940);  

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47328-saude-reforca-assistencia-a-indigenas-durante-pandemia-do-coronavirus
https://plataformamedia.com/2020/08/09/organizacoes-em-portugal-fazem-campanha-por-indigenas-do-brasil-vitimas-da-covid-19/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/08/com-mortes-na-marca-dos-100-mil-senadores-pedem-coordenacao-no-combate-a-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-apoia-projeto-do-youtube-e-portal-kondzilla
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/brasil-alcanca-100-mil-mortes-por-covid-19-projeto-preserva-memoria-das-vitimas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/08/congresso-nacional-decreta-luto-pelos-100-mil-brasileiros-mortos-por-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-deve-receber-doacao-para-adequar-e-equipar-fabrica-da-vacina
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv994.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/07/propostas-suspendem-teto-de-gastos-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/pagamento-do-auxilio-emergencial-supera-r-151-4-bi-em-investimentos-do-governo-federal
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/grupos-de-risco-terao-prioridade-em-vacinacao-contra-covid-preve-projeto
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/grupos-de-risco-terao-prioridade-em-vacinacao-contra-covid-preve-projeto
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/07/projeto-proibe-corte-de-bolsas-de-estudo-e-de-iniciacao-cientifica-durante-calamidade
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/07/publicada-medida-provisoria-que-abre-credito-para-vacina-contra-covid-19
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 Brasil investe na “vacina de Oxford” e Bolsonaro volta a defender hidroxicloroquina 

(Renascença);  

 Bolsonaro diz estar de “consciência tranquila” (Diário de Notícias);  

 

6 de agosto 

 O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) anunciou o investimento de 

R$ 9 milhões na produção nacional de vacinas contra Covid-19 (gov.br);  

 Proposta prevê suspensão de pagamento de contas de água, luz e internet na 

pandemia (Agência Senado);  

 O investimento Federal em insumos de saúde soma cerca de R$ 3 bilhões (gov.br);  

 Comunidades indígenas de Santa Catarina e Paraná receberão mais de 6 mil cestas de 

alimentos (gov.br);  

 Universidade de Brasília e o Hospital Universitário de Brasília (HUB) estão a conduzir 

testes para avaliar a eficácia de uma vacina contra o novo coronavírus (gov.br);  

 

5 de agosto 

 O Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde promoveu uma 

videoconferência acerca das “Implicações da pandemia da Covid-19 na alimentação 

infantil em Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique (saiba mais);  

 O Senado aprovou o uso do salário-educação para pagar professores durante a 

pandemia (Agência Senado);  

 O Hospital Universitário de Brasília oferece atendimento virtual a indígenas (gov.br);  

 Senadores defendem acordo da Fiocruz com Oxford para produzir vacina contra 

Covid-19 (Agência Senado);  

 Projeto direciona economia gerada pelo teletrabalho ao combate à Covid-19 (Agência 

Senado);  

 Auxílio Emergencial: quase R$ 110 milhões são devolvidos aos cofres públicos 

(gov.br);  

 Brasil supera os 2,8 milhões de infetados com Covid-19 (TSF);  

 A Fundação Nacional do Índio (Funai) entrega 720 cestas de alimentos a indígenas no 

Distrito Federal (gov.br);  

 

https://rr.sapo.pt/2020/08/07/mundo/covid-19-brasil-investe-na-vacina-de-oxford-e-bolsonaro-volta-a-defender-hidroxicloroquina/noticia/202851/
https://www.dn.pt/mundo/bolsonaro-diz-estar-de-consciencia-tranquila-brasil-com-quase-100-mil-mortos-12503419.html
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/mcti-investira-r-9-milhoes-na-producao-nacional-de-vacinas-contra-a-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/08/proposta-preve-suspensao-de-pagamento-de-contas-de-agua-luz-e-internet-na-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/investimento-federal-em-insumos-de-saude-somam-quase-r-3-bilhoes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/comunidades-indigenas-de-santa-catarina-e-parana-receberao-mais-de-6-mil-cestas-de-alimentos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/unb-e-hospital-universitario-de-brasilia-fazem-teste-de-vacina-contra-o-coronavirus
https://www.facebook.com/ministeriodasaude.cv/posts/2606865502911206
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/05/senado-aprova-uso-do-salario-educacao-para-pagar-professores-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/08/hospital-universitario-de-brasilia-oferece-atendimento-virtual-a-indigenas
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/08/senadores-defendem-acordo-da-fiocruz-com-oxford-para-produzir-vacina-contra-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/05/projeto-direciona-economia-gerada-pelo-teletrabalho-ao-combate-a-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/05/projeto-direciona-economia-gerada-pelo-teletrabalho-ao-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/auxilio-emergencial-quase-r-110-milhoes-sao-devolvidos-aos-cofres-publicos
https://www.tsf.pt/mundo/brasil-supera-os-28-milhoes-de-infetados-com-covid-19-12496718.html
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/funai-entrega-720-cestas-de-alimentos-a-indigenas-no-distrito-federal
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4 de agosto 

 O IBGE anunciou que a produção industrial no Brasil cresceu 8,9% em junho face ao 

mês de maio, a segunda subida consecutiva após uma queda de 26,6% registado em 

março e abril por causa da pandemia (Lusa);  

 Seis meses contra a Covid-19: as muitas frentes de batalha (Agência Senado);  

 Caixa vai abrir 770 agências para atender beneficiários neste sábado (gov.br);  

 Doações a hospitais e fundações que promovem campanha contra Covid-19 poderão 

ser abatidas do Imposto de Renda, prevê projeto de lei (Agência Senado);  

 Bolsonaro veta indemnização a trabalhador da saúde incapacitado por Covid-19 

(Agência Senado);  

 Produção industrial sobe 8,9% no Brasil em junho (Visão);  

 

3 de agosto 

 Venda de livros no Brasil cresce na pandemia e livrarias reinventam-se (Plataforma); 

 Propostas regulam distribuição de vacina contra Covid-19 a ser produzida pela Fiocruz 

(Agência Fiocruz);  

 Caixa credita hoje saque emergencial para nascidos em junho (Plataforma);   

 Proposta prevê remuneração integral para os médicos afastados por causa da Covid-

19 (Agência Senado);  

 Auxílio Emergencial tem impacto positivo na vida de 126 milhões de brasileiros 

(gov.br);  

 

2 de agosto 

 O Brasil tem 64 cidades sem casos de Covid-19, mas falta de estrutura as preocupam 
(Diário de Pernambuco);  

 O Instituto Butantan oferece testagem gratuita de Covid-19 em São Paulo (Valor 
Investe);  

 Mais de 200 mil mortos por Covid-19 na América Latina e Caraíbas - o Brasil, com 
93.563 mortos, e o México, com 47.472, são os países da América Latina mais 
afetados pela pandemia (TSF);  

https://www.lusa.pt/article/lxegKhpvo65q649KHBxkLTMSZM5iuSI1/covid-19-produ%C3%A7%C3%A3o-industrial-sobe-8-9-no-brasil-em-junho
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/08/seis-meses-contra-a-covid-19-as-muitas-frentes-de-batalha
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/caixa-vai-abrir-770-agencias-para-atender-beneficiarios-neste-sabado-8
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/08/doacoes-a-hospitais-e-fundacoes-que-promovem-campanha-contra-covid-19-poderao-ser-abatidas-do-ir-preve-projeto
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/04/bolsonaro-veta-indenizacao-a-trabalhador-da-saude-incapacitado-por-covid-19
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-08-04-covid-19-producao-industrial-sobe-89-no-brasil-em-junho/
https://plataformamedia.com/2020/08/03/livrarias-reinventam-se-e-venda-de-livros-cresce/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/03/propostas-regulam-distribuicao-de-vacina-contra-covid-19-a-ser-produzida-pela-fiocruz
https://plataformamedia.com/2020/08/03/caixa-credita-hoje-saque-emergencial-do-fgts-para-nascidos-em-junho/
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/08/proposta-preve-remuneracao-integral-para-os-medicos-afastados-por-causa-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/08/auxilio-emergencial-tem-impacto-positivo-na-vida-de-126-milhoes-de-brasileiros
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/08/brasil-tem-64-cidades-sem-casos-de-covid-19-mas-falta-de-estrutura-as.html
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/02/instituto-butantan-oferece-testagem-gratuita-de-covid-19-em-sp.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/02/instituto-butantan-oferece-testagem-gratuita-de-covid-19-em-sp.ghtml
https://www.tsf.pt/mundo/mais-de-200000-mortos-por-covid-19-na-america-latina-e-caraibas-12489801.html
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 Nove estados e Distrito Federal podem voltar às aulas nas escolas privadas 
(Plataforma);  

 

1 de agosto 

 Julho foi o mês com mais mortes por Covid no Brasil desde o início da pandemia 
(saiba mais);  

 França inicia teste de Covid em viajante proveniente do Brasil e outros 15 países 
(Estado de Minas);  

 Portugal lançou uma campanha internacional para apoiar índios no Brasil (saiba 
mais);  

 

31 de julho 

 O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que tem uma infeção pulmonar, 
depois ter recuperado do novo coronavírus, e afirmou que está a ser tratado com 
antibióticos (Lusa);  

 O Brasil alcançou a marca de 17 mil testes diários para Covid-19 (gov.br);  

 O Comité Olímpico agradeceu o apoio do governo durante a pandemia (saiba mais);  

 A Funai já entregou mais de 365 mil cestas de alimentos em todo o País (gov.br);  

 O governo dos EUA enviou um segundo lote de ventiladores pulmonares ao Brasil 
(saiba mais);  

 O Parque Nacional de Fernando de Noronha reabre ao público (saiba mais);  

 Conheça as ações do governo para apoiar o desporto durante a pandemia (gov.br);  

 O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, inaugurou o segundo centro de tratamento de Covid-19 (saiba 
mais);  

 A companhia aérea brasileira Gol anunciou que registou um défice de 4,2 mil milhões 
de reais no primeiro semestre do ano devido ao impato da pandemia da Covid-19 
(Lusa);  

 Brasil já acumula mais de 91 mil vítimas de Covid-19 (Plataforma);  

 

30 de julho 

 Projeto prevê dedução no Imposto de Renda de doações para combate à Covid-19 

(Agência Senado);  

 A Primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro, está infetada Covid-19 (saiba mais);  

https://plataformamedia.com/2020/08/02/nove-estados-e-distrito-federal-podem-voltar-as-aulas-nas-escolas-privadas/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/08/01/julho-foi-o-mes-com-mais-mortes-por-covid-no-brasil-desde-o-inicio-da-pandemia.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/01/interna_internacional,1172203/franca-inicia-teste-de-covid-em-viajante-proveniente-do-brasil-e-outro.shtml
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1556960/portugal-lanca-campanha-internacional-para-apoiar-indios-no-brasil?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&utm_content=geral&fbclid=IwAR36YblGzpIcTOFPmu8DMBGNtiIIuyPy_osgK1s5aD9vzMPzhb97EGmlKww
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1556960/portugal-lanca-campanha-internacional-para-apoiar-indios-no-brasil?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&utm_content=geral&fbclid=IwAR36YblGzpIcTOFPmu8DMBGNtiIIuyPy_osgK1s5aD9vzMPzhb97EGmlKww
https://www.lusa.pt/article/YzJVgt5EpuWioHmInWwObjMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-brasileiro-tem-infe%C3%A7%C3%A3o-pulmonar-e-est%C3%A1-a-antibi%C3%B3ticos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/brasil-alcanca-a-marca-de-17-mil-testes-diarios-para-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/07/comite-olimpico-agradece-apoio-do-governo-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/funai-ja-entregou-mas-de-365-mil-cestas-de-alimentos-em-todo-o-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/governo-dos-eua-envia-segundo-lote-de-ventiladores-pulmonares-ao-brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2020/07/parque-nacional-de-fernando-de-noronha-reabre-para-visitacao-publica
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/07/conheca-as-acoes-do-governo-para-apoiar-o-esporte-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/hospital-universitario-de-ms-inaugura-segundo-centro-de-tratamento-de-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/hospital-universitario-de-ms-inaugura-segundo-centro-de-tratamento-de-covid-19
https://www.lusa.pt/article/YzJVgt5EpuVvEzfYtMsOkzMSZM5iuSI1/companhia-a%C3%A9rea-brasileira-gol-regista-perdas-de-680-milh%C3%B5es-de-euros-no-primeiro-semestre
https://www.plataformamedia.com/2020/07/31/brasil-ja-acumula-mais-de-91-mil-vitimas-de-covid-19/
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/projeto-preve-deducao-no-ir-de-doacoes-para-combate-a-covid-19
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1552979/primeira-dama-brasileira-mulher-de-bolsonaro-tem-covid-19?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=1552979
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Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o atual chefe de 

Estado, Jair Bolsonaro, inventou estar contaminado pela Covid-19 para promover a 

cloroquina, um medicamento cuja eficácia contra o novo coronavírus tem sido 

questionada (saiba mais);  

 O Hospital de Petrolina recebeu mais de R$ 5 milhões para combater a pandemia 

(gov.br);  

 Mais de R$ 100 milhões foram devolvidos aos cofres públicos no âmbito do Auxílio 

Emergencial (saiba mais);  

 

29 de julho 

 O governo aprovou a restrição excecional e temporária de entrada no país de 

estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (Portaria n.º 1); 

 Conduta precoce nos casos de Covid-19 evita agravamento e mortes (saude.gov.br);  

 As Agências da Caixa abrirão para pagamento do benefício sábado, dia 1 de agosto 

(saiba mais);   

 O INSS prorrogou o atendimento remoto até 21 de agosto (gov.br);  

 Auxílio Emergencial é creditado para 3,9 milhões de nascidos em março (saiba mais);  

 Todos por Todos: mais de 800 serviços gratuitos para a população gov.br);  

 

28 de julho 

 A campanha Solidarize-se beneficia cerca de 10 mil idosos no país (gov.br);  

 O governo enviou 2,8 toneladas de medicamentos para indígenas (Plataforma);  

 A Plataforma Localiza SUS disponibiliza dados e ações de combate à Covid-19: 

https://localizasus.saude.gov.br/;  

 A Fiocruz, em parceria com um grupo de pesquisa internacional, obteve 

financiamento para conduzir análises em tempo real das dinâmicas de género 

durante a pandemia da Covid-19 (portal.fiocruz.br);  

 Com Auxílio Emergencial, número de brasileiros na extrema pobreza é o menor em 40 

anos (gov.br);  

 A Fiocruz publicou orientações para a educação remota emergencial;  

https://www.lusa.pt/article/twNo08J1LXDP9VqOjXt9OjMSZM5iuSI1/covid-19-lula-diz-que-bolsonaro-inventou-o-seu-cont%C3%A1gio-para-promover-a-cloroquina
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/hospital-de-petrolina-recebe-mais-de-r-5-milhoes-para-combater-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/auxilio-emergencial-mais-de-r-100-milhoes-foram-devolvidos-aos-cofres-publicos
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-1-20-cc-mjsp-minfra-ms.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47277-conduta-precoce-nos-casos-de-covid-19-evita-agravamento-e-mortes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/agencias-da-caixa-abrirao-para-pagamento-do-beneficio-neste-sabado-1
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/inss-prorroga-atendimento-remoto-ate-21-de-agosto
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/auxilio-emergencial-e-creditado-para-3-9-milhoes-de-nascidos-em-marco
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/todos-por-todos-mais-de-800-servicos-gratuitos-para-a-populacao
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/campanha-solidarize-se-beneficia-cerca-de-10-mil-idosos-no-pais
https://www.plataformamedia.com/2020/07/28/governo-envia-28-toneladas-de-medicamentos-para-indigenas/
https://localizasus.saude.gov.br/
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-vai-avaliar-efeitos-da-pandemia-nas-questoes-de-genero
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/com-auxilio-emergencial-numero-de-pessoas-na-extrema-pobreza-e-o-menor-em-40-anos
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/sites/default/files/Orientacoes_Educacao_Remota_Emergencial_posgraduacao_CDFiocruz_23julho2020.pdf
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 O governo aprovou a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao 

Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infeção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-

19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino (Portaria n.º 1.857);  

 Receitas médicas têm prazo de validade ampliado durante pandemia (Lei n.º 14.028);  

 Militares já restituíram 95% dos Auxílios pagos indevidamente (gov.br);  

 Missão Xavante atenderá cerca de 9 mil indígenas em Mato Grosso (saiba mais);  

 O Brasil perdeu mais de um milhão de empregos no primeiro semestre do ano devido 

à pandemia de Covid-19, que paralisou grande parte das atividades económicas do 

país entre o final de março e o início de junho (Lusa);  

 Caixa amplia pausa na prestação habitacional para 180 dias (saiba mais);  

 

27 de julho 

 Sindicatos dos profissionais de saúde consideram o comportamento de Jair Bolsonaro 

“irresponsável” e uma afronta “às orientações internacionais”, colocando milhões de 

pessoas expostas a um vírus de alta letalidade (saiba mais);  

 As fortunas de 42 milionários brasileiros aumentaram em 34 mil milhões de dólares 

de março até julho, ou seja, enquanto a Covid-19 alastrou no Brasil, segundo um 

relatório divulgado pela Oxfam (Lusa);  

 As Forças Armadas transportaram mais de 32 toneladas de materiais para combater a 

pandemia (gov.br);  

 Uma queixa subscrita por mais de 1 milhão de subscritores deu entrada no Tribunal 

Penal Internacional, em Haia (Holanda), contra o Presidente brasileiro, Jair 

Bolsonaro, por crimes contra a humanidade e genocídio por falhar no combate à 

pandemia (saiba mais);  

 Mais de 805 mil pedidos do Auxílio Emergencial foram analisados e considerados 

elegíveis (gov.br);  

 

25 de julho 

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, informou que fez um teste para detetar se 

ainda estava infetado pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, e constatou que 

já se recuperou plenamente da doença (saiba mais);  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-1857-20-MS.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.028-de-27-de-julho-de-2020-268918657
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/militares-ja-restituiram-95-dos-auxilios-pagos-indevidamente
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/07/missao-xavante-atendera-cerca-de-nove-mil-indigenas-em-mato-grosso
https://www.lusa.pt/article/EFvppKWEQz_VLnvT0ewz0DMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-perdeu-mais-de-um-milh%C3%A3o-de-empregos-na-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/caixa-amplia-pausa-na-prestacao-habitacional-para-180-dias
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1545793/covid-19-bolsonaro-alvo-de-queixa-por-crimes-contra-a-humanidade
https://www.lusa.pt/article/lp1zK0gtuE~Z5zPJBlZj2TMSZM5iuSI1/covid-19-fortunas-de-42-milion%C3%A1rios-do-brasil-aumentaram-29-mil-me-oxfam
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/07/forcas-armadas-transportam-mais-de-32-toneladas-de-materiais-para-combater-a-pandemia
https://www.lusa.pt/article/lp1zK0gtuE9p_205SmnLeDMSZM5iuSI1/covid-19-apresentada-queixa-no-tribunal-de-haia-por-genoc%C3%ADdio-contra-bolsonaro
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/mais-de-805-mil-pedidos-foram-analisados-e-considerados-elegiveis
https://www.lusa.pt/article/9_tPZ3k5yC1WcyWXekMpETMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-do-brasil-diz-que-j%C3%A1-n%C3%A3o-est%C3%A1-infetado-pelo-novo-coronav%C3%ADrus
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 Brasileiros abandonam quarentena antes de a Covid-19 abrandar no país 

(Plataforma);  

 

24 de julho 

 O Auxílio emergencial para setor cultural será feito via Plataforma +Brasil 

(gov.br);  

 A prefeitura de São Paulo anunciou o adiamento do Carnaval de rua e dos desfiles das 

escolas de samba em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus (Lusa);  

 O teletrabalho ganha impulso na pandemia (Agência Senado);  

 Pacientes com doenças crónicas poderão receber Bolsa Medicamento na pandemia 

(saiba mais);  

 Ministério da Saúde habilita mais de 11 mil leitos de Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTI) para Covid-19 (saude.gov.br);  

 Pesquisas apontam risco de evasão escolar por causa da pandemia (saiba mais); 

 Brasil já enfrenta desafios com a covid-19 e pode ter uma segunda onda (vídeo);  

 O senador Gurgacz solicitou urgência para votação de auxílio emergencial na 

agricultura familiar (saiba mais);  

 Projeto permite remuneração integral aos médicos afastados por Covid-19 (Agência 

Senado);  

 A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) lançou um Manual 

sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19;  

 Investigadores analisam os impactos do vírus na dinâmica sanguínea 

(portal.fiocruz.br);  

 Cadastros podem ser acedidos para inclusão de documentos pendentes (saiba mais);  

 

23 de julho 

 A arrecadação de impostos pagos ao governo central do Brasil registou uma queda de 

29,59% em junho de 2020, face ao mesmo mês de 2019 (Lusa); 

 Destinos nacionais serão os mais procurados no pós-pandemia, diz pesquisa (gov.br);  

 Expirou o prazo de validade da medida provisória que abria créditos para combate à 

pandemia (Agência Senado);  

https://www.plataformamedia.com/2020/07/25/brasileiros-abandonam-quarentena-antes-de-a-covid-19-abrandar-no-pais/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/viagens-e-turismo/2020/07/auxilio-emergencial-para-setor-cultural-sera-feito-via-plataforma-brasil
https://www.lusa.pt/article/9_tPZ3k5yC0xscwdTUcNhjMSZM5iuSI1/covid-19-prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-adia-carnaval-em-2021-por-causa-da-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/07/teletrabalho-ganha-impulso-na-pandemia-mas-regulacao-e-objeto-de-controversia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/24/pacientes-com-doencas-cronicas-poderao-receber-bolsa-medicamento-na-pandemia
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47253-ministerio-da-saude-habilita-mais-de-11-mil-leitos-de-uti-para-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/pesquisas-apontam-risco-de-evasao-escolar-por-causa-da-pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=17uaaV15tlk&feature=emb_title
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/gurgacz-pede-urgencia-para-votacao-de-auxilio-emergencial-na-agricultura-familiar
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/24/projeto-permite-remuneracao-integral-aos-medicos-afastados-por-covid-19
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/24/projeto-permite-remuneracao-integral-aos-medicos-afastados-por-covid-19
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/manual_reabertura.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/manual_reabertura.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-pesquisadores-analisam-os-impactos-do-virus-na-dinamica-sanguinea
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/cadastros-podem-ser-acessados-para-inclusao-de-documentos-pendentes
https://www.lusa.pt/article/SKwbqpneyCVbWFUQzm3kljMSZM5iuSI1/covid-19-arrecada%C3%A7%C3%A3o-de-impostos-cai-quase-30-no-brasil-em-junho
https://www.gov.br/pt-br/noticias/viagens-e-turismo/2020/07/destinos-nacionais-serao-os-mais-procurados-no-pos-pandemia-diz-pesquisa
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/23/expira-o-prazo-de-validade-de-mp-que-abria-creditos-para-combate-a-pandemia
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 O Ministério da Economia elevou a previsão de deficit primário para R$ 787,4 bilhões 

(saiba mais);  

 Senado analisa projeto que obriga planos de saúde a cobrir testes do coronavírus 

(saiba mais); 

 Senadores pedem providências contra ataques a infetologistas (Agência Senado);  

 O Trabalhador poderá receber seguro-desemprego na sua conta bancária (gov.br);  

 A Funai já distribui mais de 340 mil cestas de alimentos a povos indígenas (saiba 

mais);  

 O Auxílio Emergencial chega a 80% dos lares mais pobres do País (saiba mais);  

 O Ministério da Saúde credenciou 1.302 municípios para implantação de Centros de 

Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 (gov.br);  

 O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, acompanha operações Covid-19 e Verde 

Brasil 2 no Norte do País (saiba mais);  

 

22 de julho 

 O governo já entregou mais de 282 mil cestas a comunidades indígenas (gov.br);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a testar positivo à Covid-19 (TSF);  

 O governo brasileiro antevê pior resultado da economia desde 1997 (Plataforma);  

 O antigo economista do Fundo Monetário Internacional (FMI), Paulo Leme, 

considerou que o Brasil tem dado uma resposta satisfatória à crise económica 

provocada pela pandemia de Covid-19, mas criticou a liderança do país (Lusa);   

 A Secretaria de Governo atendeu já mais de 1,8 mil demandas de estados e 

municípios na luta à Covid-19 (gov.br);  

 Senadores propõem benefícios para motoristas autónomos e taxistas durante a 

pandemia (Agência Senado);  

 Projeto prevê doação de tablets para estudantes durante pandemia (saiba mais);  

 O Brasil tem mais de 1,4 milhão de pessoas curadas de Covid-19 (saiba mais);  

 

21 de julho 

 Brasil ultrapassa barreira dos 80 mil mortos por Covid-19 (RTP);  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/23/ministerio-da-economia-eleva-previsao-de-deficit-primario-para-r-787-4-bilhoes
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/23/senado-analisa-projeto-que-obriga-planos-de-saude-a-cobrir-testes-do-coronavirus
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/senadores-pedem-providencias-contra-ataques-a-infectologistas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/07/trabalhador-podera-receber-seguro-desemprego-em-sua-conta-bancaria
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/funai-distribui-mais-de-340-mil-cestas-de-alimentos-a-povos-indigenas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/funai-distribui-mais-de-340-mil-cestas-de-alimentos-a-povos-indigenas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/auxilio-emergencial-chega-a-80-dos-lares-mais-pobres-do-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/ministerio-credencia-1-302-municipios-para-implantacao-de-centros-de-atendimento-para-enfrentamento-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2020/07/ministro-acompanha-operacoes-covid-19-e-verde-brasil-2-no-norte-do-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/governo-ja-entregou-mais-de-282-mil-cestas-a-comunidades-indigenas
https://www.tsf.pt/mundo/jair-bolsonaro-volta-a-testar-positivo-a-covid-19-12454497.html?utm_source=push&utm_medium=mas&utm_term=12454497
https://www.plataformamedia.com/2020/07/22/governo-brasileiro-anteve-pior-resultado-da-economia-desde-1997/
https://www.lusa.pt/article/SKwbqpneyCUMy~D1si8ZoTMSZM5iuSI1/covid-19-antigo-economista-do-fmi-elogia-resposta-econ%C3%B3mica-do-brasil-mas-critica-lideran%C3%A7a
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/secretaria-de-governo-atende-mais-de-1-8-mil-demandas-de-estados-e-municipios
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/22/senadores-propoem-beneficios-para-motoristas-autonomos-e-taxistas-durante-a-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/22/projeto-preve-doacao-de-tablets-para-estudantes-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/brasil-tem-mais-de-1-4-milhao-de-pessoas-curadas-de-covid-19
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/brasil-ultrapassa-barreira-dos-80-mil-mortos-por-covid-19_v1246476
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 O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC/Finep) 

instalou mais um posto para testar medicamento contra a Covid-19 em Ceilândia 

(gov.br);  

 O governo autorizou um ensaio clínico no país para o desenvolvimento de duas 

vacinas contra a Covid-19, criadas pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela 

empresa alemã BioNTech (Lusa);    

 O cacique Domingos Venite, de 68 anos, chefe da tribo Guaraní Sapukai, a maior do 

estado brasileiro do Rio de Janeiro, morreu devido ao novo coronavírus (saiba mais);    

 As medidas provisórias já destinaram R$ 509 bilhões para amenizar crise provocada 

pela pandemia (Agência Senado);  

 Mais de 20 mil cestas e pacotes de higiene são entregues a 208 asilos (saiba mais);  

 Militares levam alimentos e profissionais de saúde a comunidades indígenas (gov.br);  

 As primeiras doses da vacina contra a Covid-19, em desenvolvimeno pelo laboratório 

chinês Sinovac, começaram a ser aplicadas num grupo de voluntários no Brasil em 

São Paulo (saiba mais);    

 O Brasil iniciou a testagem da nova vacina chinesa contra o novo coronavírus (gov.br);  

 Iniciativa faz parte do conjunto de 101 ações de curto prazo que visam superar os 

efeitos da Covid-19 em Salvador (saiba mais);  

 O Senado avaliou o auxílio para agricultores familiares durante a pandemia (Agência 

Senado);  

 Secretários de Fazenda alertam para queda na arrecadação devido à pandemia (saiba 

mais);  

 Operação Covid-19 completa quatro meses de trabalho (gov.br);  

 Senado analisa suspensão de prestação do Minha Casa, Minha Vida na pandemia 

(saiba mais);  

 Ministério do Desenvolvimento Regional doa 100 mil máscaras descartáveis para 

campanha do agasalho (gov.br);  

 A Aneel estabeleceu modelos de contratos de crédito da Conta-Covid (saiba mais);  

 O Auxílio Emergencial tem 99,8% dos pedidos processados (gov.br);  

 Proposta cria subcomissão de supervisão de gastos contra a Covid-19 nos Estados 

(saiba mais);  

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou ensaio clínico de vacina 

contra Covid-19: veja os ensaios clínicos de Covid-19 autorizados pela Agência;  

 

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/mcti-instala-mais-um-posto-para-testar-medicamento-contra-a-covid-19
https://www.lusa.pt/article/6ZEeZRTjz5JqZJ9fUH0KOjMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-autoriza-testes-de-vacinas-desenvolvidas-pela-pfizer-e-biontech
https://www.lusa.pt/article/6ZEeZRTjz5IZxKSI6upiYzMSZM5iuSI1/covid-19-l%C3%ADder-ind%C3%ADgena-do-rio-de-janeiro-morre-infetado-pelo-novo-coronav%C3%ADrus
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/21/mps-ja-destinaram-r-509-bilhoes-para-amenizar-crise-provocada-pela-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/mais-de-20-mil-cestas-e-kits-de-higiene-sao-entregues-a-208-asilos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/militares-levam-alimentos-e-profissionais-de-saude-a-comunidades-indigenas
https://www.lusa.pt/article/6ZEeZRTjz5LhC2aByd_kszMSZM5iuSI1/covid-1-vacina-desenvolvida-pelo-laborat%C3%B3rio-chin%C3%AAs-sinovac-j%C3%A1-est%C3%A1-em-testes-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/brasil-testa-nova-vacina-contra-o-novo-coronavirus
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/56804-prefeitura-anuncia-medidas-para-retomar-economia-urbana
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/senado-avalia-auxilio-para-agricultores-familiares-durante-a-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/senado-avalia-auxilio-para-agricultores-familiares-durante-a-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/secretarios-de-fazenda-alertam-para-queda-na-arrecadacao-devido-a-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/secretarios-de-fazenda-alertam-para-queda-na-arrecadacao-devido-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/07/operacao-covid-19-completa-quatro-meses-de-trabalho
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/21/senado-analisa-suspensao-de-prestacao-do-minha-casa-minha-vida-na-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/ministerio-do-desenvolvimento-regional-doa-100-mil-mascaras-descartaveis-para-campanha-do-agasalho
https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/07/aneel-estabelece-modelos-de-contratos-de-credito-da-conta-covid
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/auxilio-emergencial-tem-99-8-dos-pedidos-processados
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/proposta-cria-subcomissao-de-supervisao-de-gastos-contra-covid-19-nos-estados
http://portal.anvisa.gov.br/estudos-clinicos-covid-19
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20 de julho 

 Aprovação da prorrogação, por mais 180 dias, da suspensão de análises do Bolsa 

Família (Portaria n.º 443);  

 Brasil compra medicamentos do Uruguai para auxiliar na intubação de pacientes 

(gov.br);  

 O ministro da Cidadania do Brasil, Onyx Lorenzoni, anunciou que testou positivo 

para a Covid-19 (Lusa);   

 Para manter a renda e a produção de agricultores familiares e ajudar a quem está 

sem recursos para sobreviver neste momento de pandemia de covid-19, um grupo 

de voluntários com atuação em 16 estados organizou uma rede de solidariedade para 

unir campo, floresta e cidade, levando alimentos saudáveis a quem precisa 

(Plataforma);   

 Chegou ao Senado proposta que permite uso de precatórios no combate à Covid-19 

(Agência Senado); 

 Desigualdade social na América Latina deve aumentar em razão da pandemia (vídeo);  

 Os Secretários de Fazenda detalharão ações de combate à Covid-19 nos Estados 

(saiba mais);  

 Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual chega a mais de 183 milhões 

(gov.br);  

 Medida provisória cede crédito extraordinário de R$ 160 milhões para reforçar ações 

de combate à Covid-19 em asilos (vídeo);  

 Governo entrega quase 8 mil ventiladores pulmonares (saiba mais);  

 Brasil recebe 240 milhões de máscaras compradas da China (gov.br);  

 O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) lançou uma linha de crédito para 

setor audiovisual (gov.br);  

 A Caixa disponibiliza crédito para pequenos empreendedores (saiba mais);  

 

19 de julho 

 Um responsável da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) afirmou que o governo do 

estado do Amazonas “tem contribuído muito” para atenuar os efeitos da Covid-19 

nas populações indígenas e ribeirinhas da floresta, mas “o governo brasileiro pouco” 

(Lusa);   

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=187
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/brasil-compra-medicamentos-do-uruguai-para-auxiliar-na-intubacao-de-pacientes
https://www.lusa.pt/article/OpfBMKTib~NG08M571Xk6zMSZM5iuSI1/covid-19-ministro-da-cidadania-brasileiro-infetado-com-o-novo-coronav%C3%ADrus
https://www.plataformamedia.com/2020/07/20/cestas-agroecologicas-para-comunidades-vulneraveis/
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/chega-ao-senado-proposta-que-permite-uso-de-precatorios-no-combate-a-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=ipQhNaQOyJs&feature=emb_title
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/20/secretarios-de-fazenda-detalharao-acoes-para-combater-a-covid-19-nos-estados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/distribuicao-de-equipamentos-de-protecao-individual-chega-a-mais-de-183-milhoes
https://www.youtube.com/watch?v=NQDySRfCDIE&feature=emb_title
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/governo-entrega-quase-8-mil-ventiladores-pulmonares
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/07/brasil-recebe-240-milhoes-de-mascaras-compradas-da-china
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/07/bndes-lanca-linha-de-credito-para-setor-audiovisual
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/caixa-disponibiliza-credito-para-pequenos-empreendedores
https://www.lusa.pt/article/jr7TMfaICO5Tj7sToRPMKjMSZM5iuSI1/covid-19-governo-brasileiro-tem-contribu%C3%ADdo-pouco-para-atenuar-efeitos-nos-%C3%ADndigenas-ong
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17 de julho 

 Mais de 600 asilos receberão auxílio para combater Covid-19 (saiba mais);  

 O Senado avaliou a medida provisória que criou o Programa Emergencial de Acesso a 

Crédito (Agência Senado);  

 A ANS retira teste para Covid-19 de lista obrigatória de cobertura (saiba mais);  

 XXIV Aniversário da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) sem 

atividades devido à Covid-19 (saiba mais);  

 O Brasil confirmou as primeiras mortes causadas pela Covid-19 numa vasta região 

remota da Amazónia que é apontada como a casa da maior concentração de 

indígenas isolados do mundo, o vale do Javari, localizado no estado Amazonas 

(Lusa);  

 

16 de julho 

 O Ministério da Saúde está a credenciar centros para o combate à Covid-19 nas 

favelas (saude.gov.br);  

 Os abrigos de idosos receberão auxílio emergencial de até R$ 160 milhões (gov.br);  

 Aprovação da abertura de um crédito extraordinário, em favor do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor de R$ 160.000.000,00, para os 

fins que especifica (Medida Provisória n.º 991);   

 Especialistas e representantes de entidades de defesa dos direitos indígenas 

afirmaram que a pandemia tem causado um genocídio indígena no país (Lusa);  

 O Brasil apresentou as ações sociais de combate à pandemia em reunião da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), representado 

por Cristiane Britto (saiba mais);  

 Os turistas brasileiros continuam impedidos de entrar na União Europeia (saiba mais); 

 O governo prorrogou a vacinação de sarampo, para adultos entre os 20 e os 49 anos, 

até ao dia 31 de agosto (saiba mais);  

 O MCTIC/Finep tem atuado em diferentes ações para o combate a Covid-19 (gov.br);  

 O hospital universitário de Sergipe conta com 66 leitos para pacientes com Covid-19 

(saiba mais);  

 Os hemocentros reforçam cuidados para doação de sangue durante pandemia 

(gov.br);  

https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1551253/mais-de-600-asilos-receberao-auxilio-para-combater-covid-19?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=1551253
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/07/senado-avalia-mp-que-cria-programa-emergencial-de-acesso-a-credito
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/ans-retira-teste-para-covid-19-de-lista-obrigatoria-de-cobertura
http://tatoli.tl/pt/2020/07/17/xxiv-aniversario-da-cplp-sem-atividades-devido-a-covid-19/
https://www.lusa.pt/article/jr7TMfaICO7O0SceqA1zwjMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-confirma-primeiras-mortes-em-%C3%A1rea-onde-vivem-%C3%ADndigenas-isolados
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47212-saude-credencia-centros-para-enfrentamento-da-covid-19-em-favelas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/abrigos-de-idosos-receberao-auxilio-emergencial-de-ate-r-160-milhoes
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv991.htm
https://www.lusa.pt/article/OrPsdazCQLN5Y92wIm7AFDMSZM5iuSI1/covid-19-entidades-denunciam-genoc%C3%ADdio-ind%C3%ADgena-no-brasil-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/brasil-apresenta-acoes-sociais-de-combate-a-pandemia-em-reuniao-da-ocde
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/07/16/em-nova-lista-brasileiros-continuam-impedidos-de-entrar-na-ue.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=internacional
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47209-prorrogada-ate-31-de-agosto-vacinacao-de-adultos-de-20-a-49-anos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/ministerio-da-ciencia-e-tecnologia-atua-no-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/hospital-universitario-conta-com-66-leitos-para-pacientes-com-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/hemocentros-reforcam-cuidados-para-doacao-de-sangue-durante-pandemia
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 A Sociedade São Vicente de Paulo recebeu máscaras, álcool em gel e alimentos (saiba 

mais);  

 

15 de julho 

 Mais de 320 mil cestas de alimentos foram distribuídas a famílias indígenas (gov.br);  

 O governo brasileiro submeteu um pedido oficial para fazer parte do sistema mundial 

que está sendo criado para garantir a vacina contra a Covid-19 (saiba mais); 

 Uma plataforma disponibilizada pela Fiocruz agilizará processamento de testes de 

Covid-19 em Santa Cruz (portal.fiocruz.br);  

 A Universidade de Brasília será polo de teste para vacina contra Covid-19 (gov.br);  

 

14 de julho 

 O governo federal prorrogou os prazos para do Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda que ajuda empresas e empregados a 

enfrentarem os efeitos económicos da pandemia de Covid-19 (gov.br);  

 O ensino híbrido é tendência para a vida escolar no mundo pós-pandemia, isto é, a 

combinação entre o ensino virtual e presencial (Plataforma);  

 Prorrogação dos prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de horário 

e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar o 

pagamento dos benefícios emergenciais (Decreto n.º 10.422);  

 Aprovação de medida provisória que prevê a recontratação nos casos de rescisão sem 

justa causa, durante o estado de calamidade pública (Portaria n.º 16.656); 

 Os Estados e municípios receberam auxílio de mais de R$ 15 bilhões (saiba mais);  

 Aprovação da alteração excecional das alíquotas das contribuições aos serviços 

sociais autónomos que especifica e ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Profissional Marítimo (Lei n.º 14.025 / mensagem de veto);  

 Os Conselhos tutelares receberam Equipamentos de Proteção Individual (gov.br);  

 Campanha distribui materiais de higiene e cestas de alimentos a asilos (saiba mais);  

 O governo federal habilitou mais 146 leitos de UTI para Covid-19 (saiba mais);  

 O hospital da Universidade Federal da Bahia padronizou o uso de saliva como teste 

para detetar novo coronavírus (gov.br);  

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/sociedade-sao-vicente-de-paulo-recebe-mascaras-alcool-em-gel-e-alimentos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/sociedade-sao-vicente-de-paulo-recebe-mascaras-alcool-em-gel-e-alimentos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/mais-de-320-mil-cestas-de-alimentos-foram-distribuidas-a-familias-indigenas
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/07/15/brasil-entra-em-acordo-mundial-de-vacinas-mas-tera-de-pagar-pelas-doses.htm?utm_source=chrome&utm_medium=webalert&utm_campaign=coluna-jamil-chade&cmpid=copiaecola
https://portal.fiocruz.br/noticia/plataforma-disponibilizada-pela-fiocruz-agilizara-processamento-de-testes-de-covid-19-em-sc
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/unb-sera-polo-de-teste-para-vacina-contra-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/07/programa-emergencial-de-manutencao-do-emprego-e-prorrogado
https://plataformamedia.com/2020/07/14/ensino-hibrido-e-tendencia-para-a-vida-escolar-no-mundo-pos-pandemia/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10422.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-16655-20-ME.htm
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/estados-e-municipios-recebem-auxilio-de-mais-de-r-15-bilhoes
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14025.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-395.htm
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/conselhos-tutelares-recebem-equipamentos-de-protecao-individual
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/campanha-distribui-materiais-de-higiene-e-cestas-de-alimentos-para-asilos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/governo-federal-habilita-mais-146-leitos-de-uti-para-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/hospital-da-ufba-padroniza-uso-de-saliva-como-teste-para-detectar-novo-coronavirus
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13 de julho 

 O governo trabalha para digitalizar todos serviços públicos (gov.br);  

 A Controladoria Geral da União (CGU) lançou uma campanha para homenagear 

profissionais de saúde no enfrentamento à Covid-19 (saiba mais);  

 Mais de 275 mil cestas de alimentos foram distribuídas à população vulnerável (saiba 

mais);  

 Um acelerador de partículas brasileiro realiza primeiras imagens do coronavírus 

(gov.br);  

 As pequenas empresas ganharam fôlego com o Programa de Apoio às Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) da Caixa, que anunciou um novo 

acréscimo de no limite de concessão de crédito, que vai passar para R$ 5,9 bilhões 

(saiba mais);  

 A Anvisa publicou uma nota com esclarecimento sobre uso da ivermectina (saiba 

mais);  

 Banhistas sem máscara multados nas praias do Rio de Janeiro (Sic Notícias);  

 

11 de julho 

 A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, informou que testou negativo para o 

novo coronavírus, exame que realizou após o Presidente Jair Bolsonaro ter 

anunciado que estava infetado (Lusa);  

 Cerca de 200 atletas olímpicos brasileiros, condicionados pelo impacto da Covid-19 

no Brasil, começarão a embarcar para Portugal a partir de 17 de julho, para várias 

semanas de treinos (saiba mais);  

 

10 de julho 

 Segundo o IBGE os preços no Brasil cresceram 0,26% em junho face ao mês anterior, 

acabando com dois meses seguidos de deflação (Lusa);  

 A polícia brasileira prendeu hoje o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro por 

supostos desvios e fraudes dos recursos destinados à aquisição de material médico 

para o combate à pandemia de Covid-19 (saiba mais);  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/governo-trabalha-para-digitalizar-todos-servicos-publicos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/cgu-lanca-campanha-para-homenagear-profissionais-de-saude-no-enfrentamento-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/mais-de-275-mil-cestas-de-alimentos-foram-distribuidas-a-populacao-vulneravel
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/mais-de-275-mil-cestas-de-alimentos-foram-distribuidas-a-populacao-vulneravel
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/acelerador-de-particulas-brasileiro-realiza-primeiras-imagens-do-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/caixa-bate-r-4-24-bilhoes-de-contratacoes-pelo-pronampe
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/anvisa-publica-nota-com-esclarecimento-sobre-uso-da-ivermectina
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/anvisa-publica-nota-com-esclarecimento-sobre-uso-da-ivermectina
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-07-13-Covid-19-no-Brasil-Banhistas-sem-mascara-multados-nas-praias-do-Rio-de-Janeiro
https://www.lusa.pt/article/HBeJr5Wx7DfjMS~uQr_r8jMSZM5iuSI1/covid-19-primeira-dama-do-brasil-com-teste-negativo-ao-novo-coronav%C3%ADrus
https://www.lusa.pt/article/HBeJr5Wx7DetWugoxIuAMTMSZM5iuSI1/covid-19-atletas-ol%C3%ADmpicos-brasileiros-embarcam-para-portugal-na-pr%C3%B3xima-semana
https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKYVfhklYWLsnTMSZM5iuSI1/covid-19-infla%C3%A7%C3%A3o-no-brasil-cresce-0-26-em-junho-ap%C3%B3s-dois-meses-de-defla%C3%A7%C3%A3o
https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKaovo5cGmTrmzMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADcia-prende-ex-secret%C3%A1rio-de-sa%C3%BAde-do-rio-de-janeiro-acusado-de-fraude
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 Empresas farmacêuticas do Brasil estão a dar prioridade à produção de 

dexametazona, depois de estudos preliminares indicarem a eficiência deste esteróide 

em reduzir consideravelmente a mortalidade em casos graves de Covid-19 (saiba 

mais);  

 

9 de julho 

 Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil regista mais de 1 milhão de recuperados de 

Covid-19 (gov.br);  

 Aprovação de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os 

profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da 

ordem pública, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus 

(Lei n.º 14.023);  

 Aprovação da abertura de um crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da 

Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 348.347.886,00, para os fins que 

especifica (Medida Provisória n.º 989);  

 Foram entregues mais de 6,5 mil ventiladores pulmonares pelo Governo do Brasil 

(saude.gov.br);  

 A companhia aérea Latam Brasil entrou com um pedido de reestruturação da sua 

dívida nos EUA visando conter os efeitos causados pelo novo coronavírus (saiba 

mais);  

 A organização não-governamental Oxfam sinalizou o Brasil como “zona emergente” 

de fome extrema, adiantando que a pandemia de Covid-19 veio acelerar o 

crescimento da pobreza e da fome em todo o país (Lusa);  

 Os correios lançaram selos com temática de ações de combate à Covid-19 (saiba 

mais);  

 A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) anunciou que vai apresentar uma queixa-

crime contra o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por expor os membros dos 

órgãos de comunicação social ao novo coronavírus (Jornal i);  

 O INSS adiou o regresso ao atendimento presencial, nas suas agências, para o dia 3 de 

agosto (gov.br);  

 Com Bolsonaro, há 47 políticos infetados no Brasil (Plataforma);  

 Uma investigação encomendada pelo MCTIC/Finep vai avaliar impactos sociais da 

pandemia (portal.fiocruz.br);  

https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKa5nE5Ks1RC0DMSZM5iuSI1/covid-19-farmac%C3%AAuticas-brasileiras-apostam-em-esteroide-no-tratamento-da-covid-19
https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKa5nE5Ks1RC0DMSZM5iuSI1/covid-19-farmac%C3%AAuticas-brasileiras-apostam-em-esteroide-no-tratamento-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/brasil-registra-mais-de-1-milhao-de-recuperados-de-covid-19-diz-ministerio
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14023.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv989.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47182-mais-de-6-5-mil-ventiladores-pulmonares-entregues-pelo-governo-do-brasil
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj08VnQimIM7JKjMSZM5iuSI1/covid-19-latam-brasil-entra-com-processo-de-reestrutura%C3%A7%C3%A3o-da-d%C3%ADvida-nos-eua
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj08VnQimIM7JKjMSZM5iuSI1/covid-19-latam-brasil-entra-com-processo-de-reestrutura%C3%A7%C3%A3o-da-d%C3%ADvida-nos-eua
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj0_iu53uxvGnizMSZM5iuSI1/covid-19-oxfam-identifica-brasil-como-zona-emergente-de-fome-extrema
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/correios-lancam-selos-com-tematica-de-acoes-de-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/correios-lancam-selos-com-tematica-de-acoes-de-combate-a-covid-19
https://ionline.sapo.pt/artigo/702420/imprensa-brasileira-apresenta-queixa-contra-bolsonaro-?seccao=Mundo_i
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/07/inss-reabertura-gradual-das-agencias-e-adiada-para-o-dia-3-de-agosto
https://plataformamedia.com/2020/07/09/com-bolsonaro-ha-47-politicos-infetados-no-brasil/
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-vai-avaliar-impactos-sociais-da-pandemia
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 A Funai já distribuiu, desde o início da pandemia, mais de 286 mil cestas de alimentos 

a indígenas (gov.br);  

 O Brasil registou em junho 653,1 mil pedidos de seguro de desemprego, um aumento 

de 28,4% face ao mesmo período de 2019, num momento em que a pandemia da 

Covid-19 afeta gravemente a economia do país (Lusa);  

 

8 de julho 

 As vendas em junho atingiram o maior nível do ano com aumento de 15,6% em 

relação a maio, segundo Receita (gov.br);  

 O executivo informou que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), utilizado para 

a entrada de alunos no ensino superior, foi adiado para janeiro e fevereiro do 

próximo ano devido à pandemia da Covid-19 (Lusa);  

 Segundo um balanço do Ministério da Economia cerca de 81 mil pessoas encontram-

se em teletrabalho (saiba mais);  

 O Banco Central informou que o país perdeu 33,74 mil milhões de euros em 

investimento estrangeiro no primeiro semestre do ano, um recorde histórico 

negativo, desde que há registos, provocado pela pandemia da Covid-19 (saiba mais);  

 O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, garantiu que nenhum país do mundo 

preservou vidas e empregos como o Brasil sem espalhar o pânico na população, 

durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (saiba mais);  

 O Auxílio emergencial melhorou padrão de vida em 23 milhões de domicílios (gov.br);  

 O juiz Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o 

governo brasileiro adote cinco medidas para proteger as comunidades indígenas, e 

evitar a mortalidade deste grupo da população brasileira pela Covid-19 (Lusa);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ratificou uma lei para proteger indígenas e 

descendentes de africanos na pandemia de Covid-19, mas vetou a obrigação de o 

governo fornecer água, material de higiene e camas hospitalares a estas populações 

(saiba mais);  

 Aprovação de medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 

mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas 

e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (Lei n.º 14.022);  

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/funai-ja-distribuiu-mais-de-286-mil-cestas-de-alimentos-a-indigenas
https://www.lusa.pt/article/xcXCnRzKdKZ8k8FsVDvO_TMSZM5iuSI1/covid-19-pedidos-de-seguro-de-desemprego-no-brasil-sobem-28-4-em-junho-face-a-2019
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/vendas-registram-crescimento-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj08~GZsgU7s59TMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-adia-exame-nacional-para-janeiro-e-fevereiro-de-2021
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/balanco-do-ministerio-da-economia-registra-quase-81-mil-servidores-em-trabalho-remoto
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj09w5Y5xF8GaCDMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-perde-33-74-mil-me-em-investimento-estrangeiro-no-1-%C2%BA-semestre
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj0~pxBavwjsWzTMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-diz-que-nenhum-pa%C3%ADs-preservou-vidas-e-empregos-como-o-brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/auxilio-emergencial-melhorou-padrao-de-vida-em-23-milhoes-de-domicilios
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj0_5_9iE4dvbsDMSZM5iuSI1/covid-19-juiz-ordena-ado%C3%A7%C3%A3o-de-cinco-medidas-de-prote%C3%A7%C3%A3o-a-ind%C3%ADgenas-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/bN3K7t7zj08UrnxtMCT91DMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-veta-obriga%C3%A7%C3%A3o-de-fornecer-%C3%A1gua-e-camas-de-hospital-a-ind%C3%ADgenas
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14022.htm
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7 de julho 

 Implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 

que dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento dos impactos da 

Covid-19 (Lei n.º 14.020 / mensagem de veto);   

 Criação de um Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios 

indígenas, que dispõe as medidas de proteção social para prevenção do contágio e da 

disseminação da Covid-19 nos territórios e as medidas de apoio às comunidades 

quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades 

tradicionais para o enfrentamento à Covid-19 (Lei n.º 14/021 / mensagem de veto);   

 O governo lançou um plano para diminuir impacto na vida de pessoas com deficiência 

durante pandemia (gov.br);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou, após anunciar que está infetado pelo 

novo coronavírus, que a doença é como uma chuva que atingirá algumas pessoas e 

que o pânico na sociedade por cauda da pandemia também mata (Lusa); 

 Autorização do uso de videoconferência nas reuniões de colegiados da administração 

pública federal (Lei nº 10.020);  

 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da 

Educação, repassou 400 milhões para alimentação escolar (fnde.gov.br);  

 O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou os 

vencedores da chamada pública lançada para apoiar o desenvolvimento de pesquisas 

no enfrentamento da Covid-19 - ao todo, 90 propostas, das 2.219 submetidas à 

chamada, foram aprovadas, num valor total de R$ 45 milhões (gov.br);  

 

6 de julho 

 Os bares, restaurantes e salões de beleza da cidade de São Paulo reabriram dando 

sequência a uma nova fase de reabertura, após ficarem cem dias fechados devido à 

pandemia de Covid-19 - os bares e restaurantes poderão abrir com 40% da sua 

capacidade por apenas seis horas por dia, respeitando regras de distância física e 

medidas de higiene (Lusa); 

 A Controladoria Geral da União (CGU) lançou o Painel Gerencial “Contratações 

Relacionadas à Covid-19”, que permite acompanhar despesas realizadas pela União, 

estados, Distrito Federal e municípios para a aquisição de bens, insumos e 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14020.htm%20/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-377.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14021.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-378.htm
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/governo-lanca-plano-para-diminuir-impacto-na-vida-de-pessoas-com-deficiencia-durante-pandemia
https://www.lusa.pt/article/afGz9racvkNq1ERZ14~dnjMSZM5iuSI1/covid-19-jair-bolsonaro-diz-que-doen%C3%A7a-%C3%A9-como-uma-chuva-e-que-o-p%C3%A2nico-tamb%C3%A9m-mata
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10416.htm
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13731-fnde-repassa-r$-400-milh%C3%B5es-para-alimenta%C3%A7%C3%A3o-dos-estudantes-das-redes-p%C3%BAblicas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/governo-investe-em-pesquisas-para-enfrentamento-a-covid-19
https://www.lusa.pt/article/afGz9racvkNzCjPOJAtDqzMSZM5iuSI1/covid-19-cidade-brasileira-de-s%C3%A3o-paulo-reabre-bares-e-restaurantes-durante-a-pandemia
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTE0Nzc4NDctMTI0OC00OWVjLThjMmQtM2U3MTFkY2U2MTU2IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9
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contratação de serviços, relacionados ao enfrentamento da pandemia do novo 

coronavírus;  

 O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou que uma potencial vacina 

contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, batizada de 

CoronaVac, vai começar a ser testada no Brasil em 20 de julho (saiba mais);  

 O Hospital Universitário de Dourados destina 38 leitos para pacientes com Covid-19 

(gov.br);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras 

em prisões durante a pandemia do novo coronavírus (saiba mais); 

 O Brasil irá receber 10 toneladas de material de saúde dos Emirados Árabes, dia 13 

de julho, nomeadamente máscaras, testes rápidos, luvas e fatos de proteção (saiba 

mais);   

 Publicação dos procedimentos a serem adotados por órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal em relação às solicitações de transporte de equipamentos, 

medicamentos e insumos para o combate à Covid-19 (Resolução n.º 7);  

 O Auxílio Emergencial alcança mais da metade da população do País (gov.br); 

 Os laboratórios públicos ampliam em 869% capacidade de testagem (saiba mais);  

  

5 de julho 

 O Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro, no centro da cidade, criou um projeto para atender 

meninos e meninas de 10 a 16 anos que tenham depressão, ansiedade ou transtorno 

obsessivo compulsivo (TOC) piorados ou gerados pelo medo da Covid-19 e do 

isolamento social (saiba mais);  

 

4 de julho 

 A Justiça brasileira determinou retirar garimpeiros de terras indígenas Yanomami, 

dando essa indicação ao governo - esta decisão surge no seguimento do combate à 

pandemia da covid-19 na região (Plataforma);  

 Com a curva de infeção por Covid-19 ainda em ascensão e o regresso do contacto 

social estimulado pela reabertura económica em muitas cidades do Brasil, o país 

poderá registar perto de 110 mil mortes até no início de agosto (Lusa);  

https://www.lusa.pt/article/afGz9racvkOd50ubNC9jGzMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-come%C3%A7a-a-testar-vacina-chinesa-da-sinovac-este-m%C3%AAs
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/hospital-universitario-de-dourados-destina-38-leitos-para-pacientes-com-covid-19
https://www.lusa.pt/article/afGz9racvkMqSA7dsksTujMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-do-brasil-alarga-veto-para-uso-de-m%C3%A1scaras-no-pa%C3%ADs
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1531853/brasil-recebera-10-toneladas-de-material-de-saude-dos-emirados-arabes
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1531853/brasil-recebera-10-toneladas-de-material-de-saude-dos-emirados-arabes
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/Resolucao-7-20-PR.htm
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/auxilio-emergencial-alcanca-mais-da-metade-da-populacao-do-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/laboratorios-publicos-ampliam-em-869-capacidade-de-testagem-para-covid-19
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1531678/rio-tera-atendimento-a-criancas-e-jovens-com-depressao-pos-covid-19
https://plataformamedia.com/2020/07/04/covid-19-justica-brasileira-manda-retirar-garimpeiros-de-terras-indigenas/
https://www.lusa.pt/article/_LU_WbOxnVX2sgLTCb_qbzMSZM5iuSI1/covid-19-analista-alerta-para-risco-de-quase-110-mil-mortos-at%C3%A9-agosto-no-brasil
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 A Anvisa autorizou novo teste para vacina chinesa contra a Covid-19 (saiba mais);  

 

3 de julho 

 Respirador de baixo custo das Forças Armadas está pronto e será doado (gov.br); 

 91% dos infectados pelo coronavírus apresentaram algum sintoma, segundo estudo 

(saiba mais);   

 O Rio de Janeiro iniciou, dia 2 de julho, outra etapa dos seus planos de flexibilização 

da economia durante a pandemia, permitindo a abertura de bares, o que provocou 

aglomeração em áreas boémias do Leblon, na zona sul da cidade (Lusa);  

 O governador de São Paulo anunciou a antecipação da reabertura de ginásios, 

cinemas e eventos culturais para as regiões que estão na fase amarela do plano de 

flexibilização da economia (saiba mais);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras 

em lojas e igrejas (Lei n.º 14.019 / mensagem de veto);  

 Segundo um estudo preliminar divulgado pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) o novo coronavírus pode estar em circulação Brasil desde novembro de 2019 

(Plataforma);  

 O Brasil terá pelo menos oito milhões de infetados pelo novo coronavírus, quase seis 

vezes mais do que o número oficial, segundo um estudo encomendado pelo 

Ministério da Saúde, que examinou 89.397 brasileiros em 133 cidades (Lusa);  

 Mais de 250 mil cestas de alimentos chegam às comunidades indígenas (gov.br);  

 Eleições municipais no Brasil adiadas por causa da Covid-19 (emenda constitucional 

n.º 107);  

 

2 de julho 

 Após 100 dias e 27 mil demissões, os bares e restaurantes do Rio de Janeiro reabrem 

(Plataforma);  

 O Ministério da Saúde entregou mais 117 ventiladores pulmonares aos estados, 

tendo ao total distribuído 6.410 (gov.br);  

 A Campanha do MCTI/Finesp procura voluntários para participar de pesquisa contra 

Covid-19 (saiba mais); 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/04/anvisa-autoriza-novo-teste-para-vacina-chinesa-para-covid-19.ghtml
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/respirador-de-baixo-custo-das-forcas-armadas-esta-pronto-e-sera-doado
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/91-dos-infectados-pelo-coronavirus-apresentaram-algum-sintoma-segundo-estudo
https://www.lusa.pt/article/_LU_WbOxnVVbd02fW2lFGjMSZM5iuSI1/covid-19-rio-de-janeiro-reabre-bares-e-popula%C3%A7%C3%A3o-aglomera-se-na-zona-sul-da-cidade
https://www.lusa.pt/article/_LU_WbOxnVXTQfwyd2amtDMSZM5iuSI1/covid-19-s%C3%A3o-paulo-antecipa-reabertura-de-gin%C3%A1sios-cinemas-e-eventos-culturais
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14019.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-374.htm
https://www.plataformamedia.com/2020/07/03/coronavirus-pode-estar-em-circulacao-no-brasil-desde-novembro/
https://www.lusa.pt/article/_LU_WbOxnVUbTuMJou5C6TMSZM5iuSI1/covid-19-estudo-conclui-que-brasil-ter%C3%A1-pelo-menos-oito-milh%C3%B5es-de-infetados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/mais-de-250-mil-cestas-de-alimentos-foram-entregues-em-comunidades-indigenas
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc107.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc107.htm
https://plataformamedia.com/2020/07/02/apos-27-mil-demissoes-bares-e-restaurantes-do-rio-reabrem-hoje/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/mais-117-ventiladores-pulmonares-sao-entregues-aos-estados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/campanha-do-mcti-procura-voluntarios-para-participar-de-pesquisa-contra-covid-19
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 A Agência Nacional de Petróleo (ANP) afirmou que o Brasil produziu, em maio, uma 

média diária de 2,765 milhões de barris de petróleo, 6,5% a menos do que em abril, 

devido aos efeitos económicos provocados pela pandemia de Covid-19 (Lusa);  

 O Ministério da Infraestrutura trabalha para evitar desabastecimento durante 

pandemia (saiba mais);  

 A Caixa Económica Federal (CEF) anunciou um pacote de estímulo ao setor imobiliário 

(saiba mais);  

 O Hospital Universitário de Cajazeiras disponibilizou 10 leitos para pacientes de Covid-

19 (saiba mais);  

 Indígenas contam com central de atendimento específica para combate à Covid-19 

(gov.br);  

 Rendimento médio de brasileiros cai a 82% em maio devido à pandemia (Agência 

Brasil);  

 O Ministério Público e a Polícia Civil do Distrito Federal, no Brasil, realizam hoje uma 

operação para investigar suspeitas de fraudes na compra de testes para a deteção 

do novo coronavírus (Lusa);  

 Segundo o IBGE a produção industrial brasileira cresceu 7% em maio face a abril, 

devido à retoma económica e ao regresso dos trabalhadores às fábricas após 

medidas de combate à Covid-19 (saiba mais);   

 

1 de julho 

 A Fundação Bienal de São Paulo, que realiza uma das mostras de artes plásticas mais 

importantes do Brasil, anunciou que irá adiar a 34.ª edição para 2021 (Lusa);   

 O Comité Olímpico do Brasil (COB) informou que está a avaliar a possibilidade de uma 

“condição especial” de embarque da comitiva de atletas brasileiros, que têm 

programados estágios em Portugal, face às restrições impostas pela União Europeia 

(saiba mais);  

 O Ministério da Educação anunciou protocolo de biossegurança para retorno das 

atividades nas Instituições Federais de Ensino;  

 Mais de 6,6 mil médicos reforçam o combate ao novo coronavírus no Brasil (gov.br);  

 O número de pacientes curados de Covid-19 representa, à data, quase 57% do total 

de casos (saiba mais);  

 Aldeias Yanomami, em Roraima, recebem reforço no combate à Covid-19 (saiba 

mais);  

https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWof4IkOd_AmRDMSZM5iuSI1/covid-19-produ%C3%A7%C3%A3o-de-petr%C3%B3leo-no-brasil-cai-6-5-em-maio-devido-%C3%A0-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/ministerio-da-infraestrutura-trabalha-para-evitar-desabastecimento-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/07/caixa-anuncia-pacote-de-estimulo-ao-setor-imobiliario
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/hospital-universitario-de-cajazeiras-disponibiliza-10-leitos-para-pacientes-de-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/indigenas-contam-com-central-de-atendimento-especifica-para-combate-a-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/rendimento-medio-de-brasileiros-cai-82-em-maio-devido-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/rendimento-medio-de-brasileiros-cai-82-em-maio-devido-covid-19
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWp1QrNokWLNaTMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADcia-brasileira-investiga-fraudes-na-compra-de-testes-de-dete%C3%A7%C3%A3o
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWpiFb~KmXqewTMSZM5iuSI1/covid-19-produ%C3%A7%C3%A3o-industrial-avan%C3%A7a-7-com-reabertura-econ%C3%B3mica-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/nH~wkcBXoWq1akOShWIW0TMSZM5iuSI1/covid-19-bienal-de-s%C3%A3o-paulo-adiada-para-2021-por-causa-do-coronav%C3%ADrus
https://www.lusa.pt/article/RuzdrRtnLzsWwtGnn9FrgzMSZM5iuSI1/covid-19-comit%C3%A9-ol%C3%ADmpico-do-brasil-estuda-condi%C3%A7%C3%A3o-especial-de-embarque-para-portugal
https://vps3574.publiccloud.com.br/cartilhabio.pdf
https://vps3574.publiccloud.com.br/cartilhabio.pdf
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/mais-de-6-6-mil-medicos-reforcam-o-combate-ao-novo-coronavirus-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/numero-de-pacientes-curados-de-covid-19-e-de-quase-57-de-todos-os-casos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/aldeias-yanomami-recebem-reforco-no-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/aldeias-yanomami-recebem-reforco-no-combate-a-covid-19


COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Brasil 
 

   
Página 42 de 88 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 As comunidades tradicionais já receberam mais de 200 mil cestas de alimentos 

(gov.br);  

 

30 de junho 

 O governo prorrogou a restrição de entrada de estrangeiros no Brasil, por mais 30 

dias (Portaria n.º 340);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou a promulgação de um apoio de 3 mil 

milhões de reais para o setor cultural face à pandemia de Covid-19 (Lusa / Lei n.º 

14.017 / mensagem de veto); 

 O governo anunciou a prorrogação do Auxílio Emergencial por dois meses (gov.br);    

 O Brasil perdeu mais de três anos de esforços fiscais para tentar equilibrar as 

deficitárias contas públicas como consequência da pandemia da Covid-19, que fez cair 

a receita impostos e disparou as despesas (saiba mais);   

 O governador do estado brasileiro do Amazonas, Wilson Lima, foi alvo de uma ação 

policial numa investigação sobre alegados casos de corrupção relacionados com 

gastos governamentais com a pandemia de Covid-19 (saiba mais);   

 Segundo dados divulgados pelo IBGE o novo coronavírus destruiu 7,8 milhões de 

empregos no Brasil no trimestre encerrado em maio (saiba mais);   

 O governo destinará R$ 160 milhões para ajudar asilos no combate à Covid-19 

(gov.br);  

 Campanha “Amazônia Contra a Covid-19” incentiva doações para ajuda local; 

 Justiça anula decisão que obrigava Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a usar máscara 

(Executive Digest);  

 

29 de junho 

 O Governo Federal de Brasília declarou estado de calamidade pública, devido ao 

aumento de casos da pandemia de Covid-19, que permanecerá em vigor enquanto 

“os efeitos da pandemia continuarem” no Brasil (Lusa);  

 Vários políticos brasileiros com património milionário fazem parte da lista de 

beneficiários do auxílio de emergência do Governo brasileiro, destinado a 

desempregados e trabalhadores sem contrato de trabalho atingidos pela crise da 

Covid-19 (saiba mais);    

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/07/comunidades-tradicionais-receberam-mais-de-200-mil-cestas-de-alimentos
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-340-de-30-de-junho-de-2020-264247695
https://www.lusa.pt/article/RuzdrRtnLzuNWFn022cR~jMSZM5iuSI1/covid-19-pr-brasileiro-aprova-aux%C3%ADlio-de-494-me-para-setor-cultural
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-364.htm
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-anuncia-a-prorrogacao-do-auxilio-emergencial-por-dois-meses
https://www.lusa.pt/article/RuzdrRtnLzvQTXVcOaZ~SDMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-perdeu-tr%C3%AAs-anos-de-esfor%C3%A7os-para-equilibrar-contas-devido-%C3%A0-pandemia
https://www.lusa.pt/article/RuzdrRtnLztECF9kdocdJjMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADcia-brasileira-investiga-governador-e-gastos-com-a-pandemia-no-amazonas
https://www.lusa.pt/article/RuzdrRtnLzt0Gy_DxnmYVTMSZM5iuSI1/covid-19-pandemia-destruiu-7-8-milh%C3%B5es-de-empregos-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-destinara-r-160-milhoes-para-ajudar-asilos-no-combate-a-covid-19
https://www.amazoniacontracovid.org.br/
https://executivedigest.sapo.pt/covid-19-justica-anula-decisao-que-obrigava-presidente-do-brasil-a-usar-mascara/
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKURfm_JRfx71DMSZM5iuSI1/covid-19-distrito-federal-decreta-calamidade-devido-ao-avan%C3%A7o-da-pandemia-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKWQ7jlDMkkfiDMSZM5iuSI1/covid-19-pol%C3%ADticos-brasileiros-milion%C3%A1rios-recebem-aux%C3%ADlio-do-governo-para-desempregados
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 O Brasil apoiou São Tomé e Príncipe com medicamentos para tratar a Covid-19 e 

outras doenças (Téla Nón);  

 Investigadores desenvolvem aparelho para descontaminar máscaras N95 (saiba 

mais);  

 O Programa de Preservação do Emprego já evitou cerca de 11,7 milhões de 

demissões (gov.br);  

 A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu na lista de coberturas 

obrigatórias dos planos de saúde o teste sorológico para o novo coronavírus (saiba 

mais);  

 Proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais 

ao combate à epidemia da Covid-19 no país (Decreto n.º 10.407);  

 Estabelecimento das normas de prestação de auxílio financeiro pela União às 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no exercício de 2020, em razão 

do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Lei n.º 14.018 / mensagem de veto);  

 

28 de junho 

 Mil cruzes cravadas em frente ao Congresso brasileiro, como parte de uma 

manifestação simbólica, recordaram hoje as mais de 57 mil vítimas da Covid-19 no 

Brasil (Lusa);    

 

27 de junho 

 Brasil fora da lista de 14 países que podem entrar na União Europeia a partir de 1 de 

julho (Plataforma); 

 O Ministério da Saúde anunciou uma parceria para o desenvolvimento e produção de 

vacina contra a Covid-19 (vídeo);  

 A terceira parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 600, começou a ser 

depositada nas contas da poupança social digital (gov.br);  

 Movimentos sociais e políticos convocaram, para 28 de junho, manifestações em 

pelo menos 50 cidades de 23 países que têm como principal alvo o Presidente 

brasileiro, Jair Bolsonaro, visando contestar a resposta à pandemia de Covid-19 e o 

sistema político (Lusa);  

https://www.telanon.info/politica/2020/06/29/32007/brasil-apoia-stp-com-medicamentos-para-tratar-da-covid-19-e-outras-doencas/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/pesquisadores-desenvolvem-aparelho-para-descontaminar-mascaras-n95
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/pesquisadores-desenvolvem-aparelho-para-descontaminar-mascaras-n95
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/06/programa-de-preservacao-do-emprego-ja-evitou-quase-11-7-milhoes-demissoes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/teste-para-covid-19-integra-quadro-de-cobertura-obrigatoria-de-planos-de-saude
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/teste-para-covid-19-integra-quadro-de-cobertura-obrigatoria-de-planos-de-saude
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10407.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14018.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-365.htm
https://www.lusa.pt/article/F2hBSmKVOKX7d2fKrp4iOzMSZM5iuSI1/covid-19-mil-cruzes-em-frente-ao-congresso-recordam-a-bolsonaro-v%C3%ADtimas-da-pandemia
https://www.plataformamedia.com/2020/06/27/brasil-fora-da-lista-de-14-paises-que-podem-entrar-na-ue-a-partir-de-1-de-julho/
https://www.youtube.com/watch?v=g2dLKQIkZGU&feature=emb_title
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/pagamento-da-terceira-parcela-do-auxilio-emergencial-comeca-no-sabado
https://www.lusa.pt/article/V5dM_vP7YadfcZukpDaGzzMSZM5iuSI1/covid-19-convocadas-manifesta%C3%A7%C3%B5es-contra-bolsonaro-em-dezenas-de-cidades-em-todo-o-mundo


COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Brasil 
 

   
Página 44 de 88 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 

26 de junho 

 A Anvisa autorizou mais dois estudos com medicamentos contra Covid-19 (gov.br);  

 O Ministério da Defesa informou que cerca de 34 mil militares atuaram durante três 

meses de operações das Forças Armadas contra a Covid-19, destacando mais 

militares contra a Covid-19 do que para a II Guerra Mundial (Plataforma);  

 Pesquisa revela que solidariedade, no contexto da Covid-19, é maior entre moradores 

de favelas (Agência Brasil);  

 Análise mostra que nenhum estado apresenta sinais de redução da transmissão 

(saiba mais);  

 O Brasil recebeu o primeiro lote de ventiladores pulmonares doados pelos EUA, 

nomeadamente 200 de 1000 (saude.gov.br); 

 A Funai distribuiu 215 mil cestas básicas a famílias indígenas em situação de 

vulnerabilidade social e já entregou mais de 45 mil pacotes de limpeza e higiene a 

aldeias de todo o país (gov.br);  

 Mais de 6,5 mil brasileiros foram repatriados da Bolívia (saiba mais);  

 Correios ampliam produtos para captar doações e vendas online durante pandemia 

(saiba mais);  

 

25 de junho 

 O Banco Central do Brasil anunciou que a economia brasileira deve contrair 6,4% 

neste ano como resultado das medidas de distanciamento social adotadas para 

retardar o avanço da pandemia do novo coronavírus (Lusa);  

 A Fiocruz Amazônia enviou testes rápidos para indígenas (saiba mais);  

 Brasil conta com 8.940 leitos de UTI habilitados exclusivamente para pacientes com 

Covid-19 (saude.gov.br);  

 Operação Covid-19 transportou 16 mil toneladas em material de saúde em três 

meses (gov.br);  

 Sete estados receberão R$ 11,5 milhões para obras de saneamento básico (saiba 

mais);  

 O Ministério da Saúde amplia possibilidade de testagem para Covid-19 (gov.br);  

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/anvisa-autoriza-mais-dois-estudos-com-medicamentos-contra-covid-19
https://plataformamedia.com/2020/06/26/brasil-destaca-mais-militares-contra-covid-19-do-que-os-que-enviou-para-ii-guerra-mundial/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-06/pesquisa-mostra-que-solidariedade-e-maior-entre-moradores-de
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-analise-mostra-que-nenhum-estado-apresenta-sinais-de-reducao-da-transmissao
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47131-brasil-recebe-primeiro-lote-de-ventiladores-pulmonares-dos-eua
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/funai-entregou-215-mil-cestas-de-alimentos-a-familias-indigenas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/06/mais-de-6-5-mil-brasileiros-foram-repatriados-da-bolivia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/06/correios-ampliam-produtos-para-captar-doacoes-e-vendas-online-durante-pandemia
https://www.lusa.pt/article/rMmLWwy9FR5e~tSDW15u5DMSZM5iuSI1/covid-19-economia-brasileira-deve-recuar-6-5-em-2020-banco-central
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-amazonia-envia-testes-rapidos-para-indigenas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47115-brasil-conta-com-8-940-leitos-de-uti-habilitados-exclusivamente-para-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/06/operacao-covid-19-transportou-16-mil-toneladas-em-material-de-saude-em-tres-meses
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/06/sete-estados-receberao-r-11-5-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/06/sete-estados-receberao-r-11-5-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/ministerio-da-saude-amplia-possibilidade-de-testagem-para-covid-19
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24 de junho 

 Confira as ações do Governo Federal nos 100 dias de enfrentamento (gov.br);  

 O IBGE informou que, no Brasil, 9,7 milhões de trabalhadores ficaram sem a sua 

remuneração no mês de maio, em plena pandemia de Covid-19 (Lusa);  
 O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou a previsão de recessão para o Brasil, 

antecipando agora um crescimento negativo de 9,1%, que é 3,8 pontos percentuais 

pior do que os 5,3 estimados em abril (saiba mais);  

 Mais de metade (51%) dos moradores das favelas do Brasil afirmou que não 

conseguem cumprir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, segundo 

uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafavela (saiba mais);  

 O Tribunal de Contas da União (TCU) do Brasil aprovou um relatório que critica a falta 

de “diretrizes” estratégicas do Governo Federal no combate à pandemia do novo 

coronavírus (saiba mais);  

 A Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep) investiu R$ 7,5 milhões na fabricação 

de novos ventiladores pulmonares (gov.br);  

 Físicos e biólogos da Universidade Federal de Goiás (UFG) pesquisam medicamentos 

contra a Covid-19 (saiba mais);  

 

23 de junho 

 O Banco Central do Brasil considera que a economia do país recuperará gradualmente 

a partir do terceiro trimestre do ano, após uma queda acentuada devido à 

paralisação das atividades económicas durante a pandemia de Covid-19 (Lusa); 

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, passa a estar obrigado a usar máscara em 

espaços públicos do Distrito Federal, segundo uma decisão da Justiça Federal (saiba 

mais);    

 Empresários planeiam construir uma fábrica de vacinas contra a Covid-19 no Brasil 

(Plataforma);  

 Governo Federal anuncia recursos para abrigos de idosos (gov.br);  

 Comunidades tradicionais já receberam mais de 170 mil cestas de alimentos (saiba 

mais);  

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/coronavirus-confira-as-acoes-do-governo-federal-nos-100-dias-de-enfrentamento
https://www.lusa.pt/article/lLgjBdVZT52YSKePNDE~qjMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-com-9-7-milh%C3%B5es-de-trabalhadores-sem-remunera%C3%A7%C3%A3o-em-maio
https://www.lusa.pt/article/lLgjBdVZT51uvQqloy2lXjMSZM5iuSI1/covid-19-fmi-piora-recess%C3%A3o-do-brasil-para-9-1-este-ano
https://www.lusa.pt/article/lLgjBdVZT52kQu0RayK0dDMSZM5iuSI1/cocid-19-mais-de-metade-de-moradores-de-favela-n%C3%A3o-cumprem-medidas-de-preven%C3%A7%C3%A3o-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/lLgjBdVZT51Sjq4LgCJmHTMSZM5iuSI1/covid-19-tribunal-de-contas-brasileiro-critica-gest%C3%A3o-do-governo-na-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/finep-investe-r-7-5-milhoes-na-fabricacao-de-novos-ventiladores-pulmonares-1
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/fisicos-e-biologos-da-ufg-pesquisam-medicamentos-contra-a-covid-19
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYttbatCWw2FBlDMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-espera-recupera%C3%A7%C3%A3o-econ%C3%B3mica-gradual-a-partir-do-terceiro-trimestre
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYtsKUhkAuQakmjMSZM5iuSI1/covid-19-justi%C3%A7a-obriga-presidente-do-brasil-a-usar-m%C3%A1scara
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYtsKUhkAuQakmjMSZM5iuSI1/covid-19-justi%C3%A7a-obriga-presidente-do-brasil-a-usar-m%C3%A1scara
https://www.plataformamedia.com/2020/06/23/fabrica-de-vacina-contra-covid-19-pode-ser-construida-no-brasil/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-federal-anuncia-recursos-para-abrigos-de-idosos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/comunidades-tradicionais-ja-receberam-mais-de-170-mil-cestas-de-alimentos
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/comunidades-tradicionais-ja-receberam-mais-de-170-mil-cestas-de-alimentos
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22 de junho 

 O INSS prorrogou até o dia 10 de julho o atendimento remoto aos seus segurados e 

beneficiários em razão da pandemia da Covid-19 (gov.br);  

 O governo prorrogou a restrição para entrada de estrangeiros no país por mais 15 

dias (saiba mais);  

 O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, insistiu que a reação do mundo à pandemia de 

Covid-19 foi exagerada e defendeu uma aceleração do processo de reabertura de 

empresas e a retoma das atividades suspensas pelas medidas de distanciamento 

social (Lusa);   

 As forças armadas brasileiras completaram a primeira etapa de uma missão de apoio 

às equipes locais de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus na 

remota cidade de Atalaia do Norte, na Amazónia (saiba mais);    

 Os museus de Brasília adaptam a sua conduta para a receção de visitantes 

considerando o contexto da pandemia da Covid-19 (Agência Brasília);  

 Fernando Ferry, que assumiu o cargo de secretário da Saúde do Rio de Janeiro no dia 

18 de maio, pede exoneração (saiba mais);  

 Força-Tarefa da Saúde é criada para coordenar ações durante pandemia (gov.br);  

 O sistema penitenciário recebeu 87 mil testes para deteção de Covid-19 (saiba mais);  

 

19 de junho 

 O governo publicou orientações para retomada segura de atividades (gov.br);  

 Brasil começa fase de estabilização do número de mortes (saiba mais); 

 A linha de crédito emergencial atinge R$ 495 milhões (saiba mais);  

 O governo entregou mais de 4,4 mil ventiladores pulmonares a estados e Distrito 

Federal (gov.br);  

 Auxílio Emergencial: fechado acordo para aperfeiçoar análise de pedidos do benefício 

(saiba mais);  

 O Ministério da Saúde publicou orientações para padronizar atendimento a pacientes 

com Covid-19;  

 Decorreu uma reunião virtual entre os Pontos Focais de Género da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), subordinada ao tema “Impacto da Covid-19 na 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/06/inss-prorroga-atendimento-remoto-ate-10-de-julho
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1507928/governo-estende-restricao-para-entrada-de-estrangeiros-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYtuPsy~9qH09TTMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-insiste-na-necessidade-de-acelerar-reabertura-econ%C3%B3mica
https://www.lusa.pt/article/wm2y~n8DYtsEEqr~6qOZbjMSZM5iuSI1/covid-19-for%C3%A7as-armadas-brasileiras-completam-primeira-etapa-de-miss%C3%A3o-na-amaz%C3%B3nia
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/06/22/museus-da-cidade-estao-se-adaptando-para-receber-visitantes/
https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/1508803/rio-de-janeiro-tem-novo-secretario-de-saude
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/forca-tarefa-da-saude-e-criada-para-coordenar-acoes-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/06/sistema-penitenciario-recebe-87-mil-testes-para-deteccao-de-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/governo-publica-orientacoes-para-retomada-segura-de-atividades
https://veja.abril.com.br/saude/covid-19-brasil-comeca-fase-de-estabilizacao-do-numero-de-mortes/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/06/linha-de-credito-emergencial-do-fne-atinge-r-495-milhoes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/governo-entrega-mais-de-4-4-mil-ventiladores-pulmonares-a-estados-e-distrito-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/auxilio-emergencial-fechado-acordo-para-aperfeicoar-analise-de-pedidos-do-beneficio
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/17/Covid19-Orienta----esManejoPacientes.pdf
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/17/Covid19-Orienta----esManejoPacientes.pdf
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Igualdade de Género na CPLP. Troca de experiências para evitar retrocessos no pós 

Covid-19” (saiba mais); 

 

18 de junho 

 O governo brasileiro destacou as Forças Armadas para uma missão de combate à 

pandemia de Covid-19 no Vale do Javarí, território indígena do estado do Amazonas 

que abriga a maior concentração de índios isolados do mundo (Lusa);  

 Abertura de parques nacionais leva em conta medidas de prevenção à Covid-19 

(gov.br);  

 Pagamentos do Auxílio Emergencial do Governo Federal totalizam R$ 81,3 bilhões 

(saiba mais);  

 O Governo Federal inaugurou alas hospitalares para tratar indígenas com Covid-19 

(saiba mais);  

 

17 de junho 

 Segundo afirmações da Organização Mundial de Saúde (OMS) o surto de Covid-19 no 

Brasil estabilizou, com um menor crescimento de novos casos diários, mas ainda é 

precoce concluir se a doença já atingiu o seu pico no país (Lusa);  

 O IBGE informou que o volume de serviços no Brasil caiu 11,7% em abril face ao mês 

de março devido sobretudo às medidas de medidas de isolamento social adotadas 

no país por causa da Covid-19 (saiba mais);  

 O Ministério da Saúde habilitou 499 leitos para doenças não relacionadas com Covid-

19 (gov.br);  

 

16 de junho 

 O corte de energia elétrica está proibido até 31 de julho (saiba mais);  

 O comércio de retalho brasileiro recuou 16,8% em abril em relação ao mês de março, 

devido à pandemia do novo coronavírus que motivou o fecho de lojas e a 

paralisação de serviços não essenciais em cidades e estados do país (Lusa);  

 A Prefeitura do Rio anunciou a abertura de centros comerciais populares na segunda 

fase da flexibilização, mas com regras de controlo (prefeitura.rio);  

https://www.cplp.org/id-4447.aspx?Action=1&NewsId=8836&M=NewsV2&PID=10872
https://www.lusa.pt/article/l~yDOkdESPQW2NdhVw1BcDMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-lan%C3%A7a-miss%C3%A3o-para-proteger-ind%C3%ADgenas-isolados-da-amaz%C3%B3nia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/viagens-e-turismo/2020/06/abertura-de-parques-nacionais-leva-em-conta-medidas-de-prevencao-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/pagamentos-do-auxilio-emergencial-do-governo-federal-totalizam-r-81-3-bilhoes
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/governo-federal-inaugura-alas-hospitalares-para-tratar-indigenas-com-covid-19
https://www.lusa.pt/article/kGI01c_sdUqVaAe047qP4TMSZM5iuSI1/covid-19-oms-v%C3%AA-estabiliza%C3%A7%C3%A3o-da-pandemia-no-brasil-mas-pede-cautela
https://www.lusa.pt/article/KuyiDvP~3QOjBjAaLfjd~zMSZM5iuSI1/covid-19-setor-de-servi%C3%A7os-no-brasil-regista-queda-de-11-7-em-abril
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/saude-habilita-499-leitos-para-doencas-nao-relacionadas-com-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/06/corte-de-energia-eletrica-esta-proibido-ate-31-de-julho
https://www.lusa.pt/article/KuyiDvP~3QPZKA1ynM_pnTMSZM5iuSI1/covid-19-retalho-brasileiro-recua-16-8-em-abril-face-a-mar%C3%A7o-impactado-pela-pandemia
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-anuncia-abertura-de-centros-comerciais-populares-na-segunda-fase-da-flexibilizacao-mas-com-regras-de-controle/
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 Brasil já importou 135 milhões de máscaras da China em mega operação contra novo 

coronavírus (gov.br);  

 

15 de junho 

 Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Rússia, Vladimir Putin, acordaram, numa 

conversa telefónica, cooperar no combate à pandemia de Covid-19 nos seus países, 

dois dos mais afetados em todo o mundo (Lusa);  

 

13 de junho 

 Conheça a ferramenta Criança Feliz, que visa promover o desenvolvimento integral 

das crianças por meio de visitas domiciliares com ações, por exemplo, de saúde e 

educação em tempo de pandemia (vídeo);  

 Abertura das Agências da Caixa para atendimento aos beneficiários do Auxílio 

Emergencial (saiba mais);  

 Brasil ultrapassa Reino Unido e tornasse o 2.º país com mais mortes por Covid-19 (O 

Globo);  

 

12 de junho 

 A OMS expressou preocupação com a capacidade do Brasil de gerir o surgimento de 

novos casos de Covid-19, mas indicou que, até agora, o sistema de saúde está a 

conseguir responder à situação (Lusa);  

 O governo do Estado brasileiro de São Paulo anunciou que o Instituto Butantan 

chegou a acordo com o laboratório chinês Sinovac Biotech para produzir uma vacina 

experimental contra o novo coronavírus (Lusa);  

 Ministério da Saúde lança nova campanha de doação de sangue 2020 com tema 

“Seja solidário. Doe sangue. Doar é um ato de amor”, com o objetivo é estimular 

doações também durante pandemia (saiba mais);  

 Estados recebem mais de 100 milhões de equipamentos de proteção do Governo 

Federal (gov.br);  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/06/brasil-ja-importou-135-milhoes-de-mascaras-da-china-em-mega-operacao-contra-novo-coronavirus
https://www.lusa.pt/article/enbJWUJkA9IvTgn5QGL91TMSZM5iuSI1/covid-19-presidentes-de-brasil-e-r%C3%BAssia-acordam-coopera%C3%A7%C3%A3o-para-combate-%C3%A0-pandemia
http://cidadania.gov.br/criancafeliz/campanha/#secao-programa
https://www.youtube.com/watch?v=ekDccfRVdfQ
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/agencias-da-caixa-abrem-neste-sabado-13-para-atendimento-aos-beneficiarios-do-auxilio-emergencial
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-ultrapassa-reino-unido-se-torna-segundo-pais-com-mais-mortes-por-covid-19-1-24476468
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-ultrapassa-reino-unido-se-torna-segundo-pais-com-mais-mortes-por-covid-19-1-24476468
https://www.lusa.pt/article/XqF2YOn082_IFo8lW8_3sTMSZM5iuSI1/covid-19-oms-mostra-preocupa%C3%A7%C3%A3o-com-brasil-mas-diz-que-sistema-de-sa%C3%BAde-est%C3%A1-a-responder
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FROFXJedTh62TMSZM5iuSI1/covid-19-instituto-brasileiro-butantan-testa-vacina-em-parceria-com-laborat%C3%B3rio-chin%C3%AAs
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/ministerio-da-saude-lanca-nova-campanha-de-doacao-de-sangue-2020
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/estados-recebem-mais-de-100-milhoes-de-equipamentos-de-protecao-do-governo-federal
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 Ação #500VoluntáriosJÁ, realizada em São Paulo, promove estudo clínico com a 

Nitazoxanida em voluntários portadores de Covid-19 (saiba mais);  

 

10 de junho 

 O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) que está a 

conduzir um projeto brasileiro para o desenvolvimento de uma vacina sintética para 

o novo coronavírus (Sars-CoV-2) anunciou o início dos estudos pré-clínicos para a 

vacina (saiba mais);  

 Turismo ferroviário retoma atividade no país, acompanhado do selo “Turismo 

Responsável - Limpo e Seguro”, que é gratuito e é emitido por adesão e 

compromisso espontâneo do empreendimento, para que seja feito com segurança 

em 15 diferentes segmentos (Resolução n.º 5.894/2020);  

 O MCTIC/Finep segunda fase de testes clínicos com nitazoxanida, que será 

administrada a 300 voluntários portadores da doença Covid-19 (gov.br);  

 Norte e Nordeste já receberam R$ 35 bilhões do Auxílio Emergencial do Governo 

Federal (saiba mais);  

 O Ministério da Saúde alertou para importância da vacinação mesmo durante a 

pandemia (gov.br);  

 O Ministério da Economia anunciou a criação do Fundo Garantidor de Operações 

(FGO) - linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe; 

 A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu instaurar um processo de 

destituição do governador daquele estado brasileiro, Wilson Witzel, pela alegada 

prática de crimes de responsabilidade ligados à pandemia de Covid-19 (saiba mais);  

 O governador do estado brasileiro do Pará, Helder Barbalho, foi alvo hoje de uma 

operação da polícia numa investigação sobre fraudes em compras de equipamentos 

médicos usados no tratamento de paciente da pandemia (Lusa);  

 O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou a reabertura, a partir do dia 

11 de junho, dos centros comerciais, das 12h às 20h, desde que cumprindo as regras 

essenciais e obrigatórias (prefeitura.rio);  

 

9 de junho 

 O Ministério da Saúde investe R$ 70 milhões em ações para proteção da população 

indígena (gov.br);  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/pesquisa-testa-em-voluntarios-medicamento-para-tratar-a-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-vai-iniciar-estudos-pre-clinicos-para-vacina
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5.894-de-9-de-junho-de-2020-261038650
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/mctic-inicia-segundo-protocolo-de-testes-clinicos-com-a-nitazoxanida
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/norte-e-nordeste-ja-receberam-r-35-bilhoes-do-auxilio-emergencial-do-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/ministerio-da-saude-alerta-para-importancia-da-vacinacao-mesmo-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/programa-apoia-micro-e-pequenos-empresarios-durante-pandemia
https://www.lusa.pt/article/IRxzpl0_3FSkPexIU8FlgTMSZM5iuSI1/covid-19-instaurado-processo-de-destitui%C3%A7%C3%A3o-contra-governador-do-rio-de-janeiro
https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqGFO5P1szAJpjMSZM5iuSI1/covid-19-governador-brasileiro-%C3%A9-alvo-de-opera%C3%A7%C3%A3o-contra-fraudes-em-compra-de-equipamentos-m%C3%A9dicos
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-autoriza-shoppings-a-reabrirem-a-partir-desta-quinta-feira-11-06-entre-12h-e-20h/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/ministerio-da-saude-investe-r-70-milhoes-em-acoes-para-protecao-da-populacao-indigena
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 O Ministério da Saúde habilitou mais de 8,2 mil leitos de UTI para pacientes com 

Covid-19; 

 Os Estados, municípios e Distritos Federais receberam a primeira parcela de auxílio do 

Governo Federal, no valor de R$ 15,036 bilhões (saiba mais);  

 O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Auxilio Emergencial será 

prorrogado por dois meses (gov.br);  

 Os fornecedores contratados pelo Governo Federal poderão adiar pagamento de 

multas; 

 Pedidos de subsídio de desemprego aumentam 53% em maio no Brasil (Lusa);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que os media promovem o pânico 

com notícias sobre transmissão da Covid-19 por pacientes assintomáticos e atacou a 

OMS que defendeu o fim do isolamento social (saiba mais);  

 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou «a criação de uma linha de 

crédito de 100 milhões de reais para os clubes que enfrentam dificuldades 

financeiras devido à pandemia de Covid-19 (saiba mais);  

 

8 de junho 

 O Governo Federal reforça atendimento de saúde no interior do Amazonas (saiba 

mais);  

 O cadastro para o Auxílio Emergencial passa a poder ser feito nas agências dos 

Correios (gov.br);  

 Dados sobre pagamento de auxílio emergencial podem ser consultados no Portal da 

Transparência;  

 Mais de 33 mil toneladas de milho serão doadas pelo programa Vendas no Balcão em 

junho (saiba mais);  

 O BNDES anunciou novas medidas para fortalecer a economia durante a pandemia 

(gov.br): 

 Crédito a cadeias produtivas;  

 Crédito Direto Emergencial, na área da Saúde;  

 Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooeiro (Pass); 

 Suspensão de pagamentos de contratos dos estados e municípios;  

 O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil determinou que o Ministério da Saúde 

retome a divulgação dos dados acumulados da pandemia de Covid-19 no prazo de 48 

horas, contrariando a decisão do governo (Lusa);  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/06/estados-municipios-e-df-recebem-1a-parcela-de-auxilio-do-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/auxilio-emergencial-sera-prorrogado-por-dois-meses
https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqG89OAAWxq01DMSZM5iuSI1/covid-19-pedidos-de-subs%C3%ADdio-de-desemprego-aumentam-53-em-maio-no-brasil
https://www.lusa.pt/article/_PMxWhETPqE_1rTwFs2J0zMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-diz-que-media-provocou-p%C3%A2nico-ao-falar-sobre-cont%C3%A1gio-de-assintom%C3%A1ticos
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF7F1mo~owIAGzMSZM5iuSI1/covid-19-cbf-cria-linha-de-cr%C3%A9dito-de-18-4-me-para-os-clubes-afetados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-federal-reforca-atendimento-de-saude-no-interior-do-amazonas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-federal-reforca-atendimento-de-saude-no-interior-do-amazonas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/cadastro-para-o-auxilio-emergencial-ja-pode-ser-feito-nas-agencias-dos-correios
http://www.transparencia.gov.br/
http://www.transparencia.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2020/06/mais-de-33-mil-toneladas-de-milho-serao-ofertadas-pelo-programa-vendas-no-balcao-em-junho
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/06/bndes-anuncia-novas-medida-para-fortalecer-a-economia-durante-a-pandemia
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF5zFbyw5iJLUzMSZM5iuSI1/covid-19-supremo-do-brasil-determina-retoma-da-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-dados-acumulados
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 Estados brasileiros criam plataforma comum para divulgar boletim diário da Covid-19 

(saiba mais);  

 A OMS apelou ao Brasil para que continue a divulgar de forma transparente os dados 

da Covid-19 no país, após o executivo brasileiro ter transmitido informações 

divergentes sobre o avanço da pandemia (saiba mais);  

 O presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde do Brasil, Alberto 

Beltrame, criticou as mudanças na divulgação dos dados da pandemia de Covid-19 

anunciada e executada pelo governo;  

 Um consórcio formado pela imprensa brasileira informou que o Brasil registou 849 

mortes e 19 631 infetados pelo coronavírus nas últimas 24 horas, números 

superiores aos revelados pelo Governo, que divulgou 679 óbitos e 15 654 infetados 

(saiba mais);  

 A Justiça do Estado brasileiro do Rio de Janeiro suspendeu provisoriamente partes 

dos decretos do governo estadual e municipal daquela região que autorizavam a 

flexibilização de medidas de isolamento social face à pandemia de Covid-19 (saiba 

mais);  

 

7 de junho 

 Milhares de brasileiros saíram às ruas hoje em várias cidades, incluindo a capital 

Brasília e as metrópoles mais populosas do país, São Paulo e Rio de Janeiro, aderindo 

a protestos contra e a favor do Presidente, Jair Bolsonaro (Lusa);  

 O Presidente do Brasil afirmou que, para “evitar subnotificações e inconsistências”, os 

dados diários sobre a Covid-19 no país são divulgados mais tarde, incluindo apenas as 

novas infeções e mortes das últimas 24 horas, divulgou o portal G1 (saiba mais);  

 

5 de junho 

 Jair Bolsonaro participa na inauguração do Hospital de Campanha de Águas Lindas, 

em Goiás, para atender exclusivamente casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 

na região do Entorno do Distrito Federal (saiba mais); 

 Governo entrega pacotes de alimentos a famílias atendidas pelo Programa Forças no 

Desporto (gov.br);  

https://portugaldigital.com.br/estados-brasileiros-criam-plataforma-comum-para-divulgar-boletim-diario-da-cobid-19/
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF4VV35eSHeZ9TMSZM5iuSI1/covid-19-oms-pede-que-brasil-continue-a-ser-transparente-na-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-dados
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF7V9sgWRd1qxjMSZM5iuSI1/covid-19-cons%C3%B3rcio-da-imprensa-brasileira-indica-n%C3%BAmeros-superiores-aos-do-governo
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF4bq0ddxg2gxTMSZM5iuSI1/covid-19-justi%C3%A7a-suspende-parcialmente-decretos-que-flexibilizam-isolamento-no-rio-de-janeiro
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF4bq0ddxg2gxTMSZM5iuSI1/covid-19-justi%C3%A7a-suspende-parcialmente-decretos-que-flexibilizam-isolamento-no-rio-de-janeiro
https://www.lusa.pt/article/wD9zaJpeEF6giLeTWmcLNzMSZM5iuSI1/covid-19-brasileiros-protestam-contra-e-a-favor-de-bolsonaro-em-v%C3%A1rias-cidades
https://www.lusa.pt/article/yQta9B8w08BoFJPJhPa~VTMSZM5iuSI1/covid-19-divulga%C3%A7%C3%A3o-de-dados-no-brasil-%C3%A9-alterada-e-bolsonaro-justifica-com-inconsist%C3%AAncias
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/Bolsonaro-participa-de-inauguracao-de-hospital-em-goias
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-entrega-kits-de-alimentos-a-familias-atendidas-pelo-programa-forcas-no-esporte
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 Parques temáticos lançam campanha com foco no turismo doméstico (gov.br / 

vídeo);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ameaçou retirar o país da OMS (Lusa);  

   

4 de junho 

 Bolsonaro veta 8,6 mil milhões para combate à Covid-19 (saiba mais);  

 O governo investe em centros comunitários e de atendimento para apoiar o combate 

ao coronavírus (gov.br): 

 Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19: R$ 896,6 milhões; 

 Centro Comunitário de Referência para Enfrentamento à Covid-19: R$ 215,3 

milhões;   

 Bolsa Família: 14,28 milhões de famílias receberam o benefício em maio (saiba mais);  

 Santas casas e hospitais filantrópicos recebem mais R$ 1,6 bilhão do Governo Federal, 

parte do auxílio emergencial aos estados no combate à Covid-19 (saiba mais);  

 Confira a quantidade de equipamentos de proteção individual que já chegaram ao 

Brasil;  

 Google apoia Ministério da Saúde na divulgação do aplicativo Coronavírus-SUS 

(saude.gov.br); 

 Banco Central brasileiro prevê aumento de 7,6% na procura de crédito (Lusa);   

 Florianópolis tem conseguido impedir o avanço do número de mortes pelo novo 

coronavírus (vídeo);  

 

3 de junho 

 Criação de Grupo de Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança e 

Gestão de Riscos do Governo federal em resposta aos impactos relacionados ao 

coronavírus, no âmbito do Comité de Crise da Covid-19 (Resolução n.º 6);  

 O MEC orienta instituições sobre ensino durante pandemia (Despacho) - escolas 

devem manter um fluxo de atividades escolares não presenciais enquanto durar a 

situação de emergência para o cumprimento da carga horária, sugerindo-se a 

procura de alternativas para minimizar a necessidade de reposição presencial de 

dias letivos após a pandemia; 

 Produção industrial brasileira cai 18,8% em abril devido à pandemia (Lusa);  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/viagens-e-turismo/2020/06/parques-tematicos-lancam-campanha-com-foco-no-turismo-domestico
https://www.youtube.com/watch?v=8h36gOgs6NU
https://www.lusa.pt/article/yQta9B8w08BpeRR1ZhkySjMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-brasileiro-amea%C3%A7a-retirar-pa%C3%ADs-da-organiza%C3%A7%C3%A3o-mundial-da-sa%C3%BAde
https://www.plataformamedia.com/2020/06/jaibolsonaro-veta-8-6-mil-milhoes-de-reais/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/governo-investe-em-centros-comunitarios-e-de-atendimento-para-apoiar-o-combate-ao-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/bolsa-familia-14-28-milhoes-de-familias-receberam-o-beneficio-em-maio
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/santas-casas-e-hospitais-filantropicos-recebem-mais-r-1-6-bilhao-do-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/06/confira-a-quantidade-de-equipamentos-de-protecao-individual-que-ja-chegaram-no-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/06/confira-a-quantidade-de-equipamentos-de-protecao-individual-que-ja-chegaram-no-pais
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47010-google-apoia-ministerio-da-saude-na-divulgacao-do-aplicativo-coronavirus-sus
https://www.lusa.pt/article/CinR3TiZ56rctoSsKYCoTjMSZM5iuSI1/covid-19-banco-central-brasileiro-prev%C3%AA-aumento-de-7-6-na-procura-de-cr%C3%A9dito
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-06-04-Covid-19-A-cidade-excecao-no-Brasil
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/RES/res-6-20-pr.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-29-de-maio-de-2020-259412931
https://www.lusa.pt/article/T6CmF_3tKmBV70YocdjnMDMSZM5iuSI1/covid-19-produ%C3%A7%C3%A3o-industrial-brasileira-cai-18-8-em-abril-devido-%C3%A0-pandemia
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 Brasil participa de estudo para desenvolver vacina de prevenção à Covid-19 (saiba 

mais);  

 O Ministério das Relações Exteriores/Itamaraty já apoiou o retorno de mais de 23 mil 

brasileiros ao país (gov.br);  

 O Hospital Universitário Lauro Wanderley desenvolveu um robô virtual que fornece 

informações sobre sintomas e formas de prevenção contra o novo coronavírus (saiba 

mais);  

 Equipamento - Lavac - desenvolvido pela Aeronáutica identifica novo coronavírus no 

ar (saiba mais);  

 O CT Vacinas, núcleo formado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desenvolveu um teste para o 

novo coronavírus com base no método Elisa, que detecta a presença de anticorpos 

contra o vírus em laboratório (gov.br);  

 Dois mil brasileiros participam em testes da vacina desenvolvida em Oxford (Lusa);  

 

2 de junho 

 O Comité Olímpico do Brasil (COB) anunciou que Portugal foi o primeiro país europeu 

escolhido para acolher estágios de atletas olímpicos brasileiros, impedidos de treinar 

nas melhores condições no seu país devido à pandemia de Covid-19 (saiba mais);  

 A prefeitura de Porto Alegre lança plataforma digital de Educação para o ensino 

fundamental (saiba mais);  

 O Ministério da Economia e o Ministério da Saúde lançaram uma plataforma -

SineSaúde - com o objetivo de criar uma ponte entre profissionais da saúde e 

hospitais, clínicas, laboratórios, Secretarias Estaduais/Municipais, de todo território 

nacional, que possam atuar no combate à Covid-19; 

 Obras e concessões públicas integram País e garantem empregos durante pandemia 

(gov.br);  

 O Hospital Universitário Lauro Wanderley criou uma Central de Teleatendimento 

para oferecer orientação remota aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

que são assistidos pela instituição (saiba mais);  

 

 

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/brasil-participa-de-estudo-para-desenvolver-vacina-de-prevencao-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/06/brasil-participa-de-estudo-para-desenvolver-vacina-de-prevencao-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/itamaraty-ja-apoiou-o-retorno-de-23-mil-brasileiros-ao-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/hospital-universitario-da-paraiba-cria-robo-virtual-para-tirar-duvidas-sobre-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/hospital-universitario-da-paraiba-cria-robo-virtual-para-tirar-duvidas-sobre-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/equipamento-desenvolvido-pela-aeronautica-identifica-novo-coronavirus-no-ar
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/fiocruz-e-ufmg-desenvolvem-teste-elisa-para-novo-coronavirus
https://www.lusa.pt/article/T6CmF_3tKmBgPO42D_ScATMSZM5iuSI1/covid-19-dois-mil-brasileiros-participam-em-testes-da-vacina-desenvolvida-em-oxford
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25X7xSOHA7Q7ajMSZM5iuSI1/covid-19-portugal-acolhe-est%C3%A1gios-de-ol%C3%ADmpicos-brasileiros-impedidos-de-treinar
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cs/usu_doc/smed3.pdf
https://gov.br/todosportodos/sinesaude
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/06/obras-e-concessoes-publicas-integram-pais-e-garantem-empregos-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/hospital-universitario-oferece-assistencia-remota-a-pacientes-de-joao-pessoa
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1 de junho 

 O PIB do Brasil, a maior economia da América do Sul, cairá 6,25% em 2020 devido à 

pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com a previsão do mercado financeiro 

(Lusa);  

 Comissão aprova US$ 4 bilhões de crédito para apoio a afetados pela pandemia 

(gov.br);  

 Diversas cidades dos estados brasileiros de São Paulo, Ceará, Amazonas e Pará, 

quatro dos mais afetados pela crise do novo coronavírus, começaram uma reabertura 

gradual da economia, apesar da crescente expansão da doença no país (saiba mais);  

 Campanhas de doação do Governo já arrecadaram R$ 10,8 milhões e 22,7 milhões de 

itens (gov.br);  

 O prefeito da cidade brasileira do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, anunciou um 

plano de reabertura gradual das atividades económicas não essenciais (saiba mais);  

 A maior cidade brasileira tem a menor reserva índia do Brasil, um pequeno território 

dos indígenas Guarani Mbya, que luta há gerações para escapar à pobreza e à 

assimilação e agora procura sobreviver à Covid-19 (saiba mais);  

 A Funai já distribuiu 90,2 mil cestas de alimentos para famílias indígenas em todo o 

território nacional (gov.br);  

 Edital disponibiliza R$ 132 milhões para pesquisas de combate à Covid-19 (saiba 

mais);  

 

31 de maio 

 EUA enviam dois milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil (Público);  

 

30 de maio 

 Os representantes da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) em seis 

países de língua portuguesa - Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé 

e Príncipe e Timor-Leste - contam os desafios que enfrentam em plena pandemia 

(saiba mais);  

 

https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25U3D64XEB4ymjMSZM5iuSI1/covid-19-analistas-preveem-que-pib-do-brasil-dever%C3%A1-recuar-6-25-em-2020
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/06/comissao-aprova-us-4-bilhoes-de-credito-para-apoio-a-afetados-pela-pandemia
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25WEW6t9oBLZQDMSZM5iuSI1/covid-19-cidades-brasileiras-promovem-reabertura-apesar-da-expans%C3%A3o-do-novo-coronav%C3%ADrus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/campanhas-de-doacao-do-governo-ja-arrecadaram-r-10-8-milhoes-e-22-7-milhoes-de-itens
https://www.lusa.pt/article/KaobhR~A25UmZgCgI745CDMSZM5iuSI1/covid-19-prefeito-do-rio-de-janeiro-anuncia-reabertura-econ%C3%B3mica-durante-pandemia
https://www.lusa.pt/article/_OC1fy~VYicIedwcaMaY3jMSZM5iuSI1/covid-19-na-mais-pequena-reserva-ind%C3%ADgena-do-brasil-%C3%ADndios-lutam-sobreviver
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/funai-ja-entregou-mais-de-90-mil-cestas-de-alimentos-a-familias-indigenas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/edital-disponibiliza-r-132-milhoes-para-pesquisas-de-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/06/edital-disponibiliza-r-132-milhoes-para-pesquisas-de-combate-a-covid-19
https://www.publico.pt/2020/05/31/sociedade/noticia/covid19-seis-milhoes-infectados-mundo-trump-adia-g7-1918816
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/01-jun-2020/unicef-no-apoio-as-criancas-em-tempos-de-covid-12255493.html
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29 de maio 

 Conheça a campanha de comunicação - se liga no corona - contra a Covid-19 nas 

favelas, considerando as condições de vida e habitação de populações em situação 

de vulnerabilidade socioambiental; 

 O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) doou 5 mil pacotes de higiene a 

favelas do Rio de Janeiro (saiba mais);  

 Economia do Brasil recua 1,5% no primeiro trimestre devido à pandemia (Lusa);  

 Metade dos brasileiros “chumba” administração de Bolsonaro na pandemia (saiba 

mais);  

 A Receita Federal prorrogou até 30 de junho as medidas temporárias adotadas por 

conta da pandemia do novo coronavírus (Portaria n.º 939);  

 

28 de maio 

 O desemprego no Brasil sobe e atinge 12,6% (saiba mais);  

 A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) inclui novos exames na cobertura 

obrigatória dos planos de saúde para diagnóstico e tratamento da Covid-19 (saiba 

mais);  

 O Governo Federal entregará mais de 308 mil cestas de alimentos a comunidades 

indígenas (gov.br);  

 Chegada do 11.º voo fretado pelo governo com carga de máscaras - desde o dia 6 

de maio, o Brasil já recebeu 59 milhões de máscaras - um total de 240 milhões de 

unidades adquiridas pelo Ministério da Saúde; 

 A Universidade Tecnológica do Paraná desenvolve respirador de baixo custo (saiba 

mais);  

 O Hospital Universitário de Campina Grande abre 24 leitos para tratar pacientes de 

Covid-19 (saiba mais);  

 

27 de maio 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira verde 

acionada até o dia 31 de dezembro de 2020, por forma a aliviar a conta de luz dos 

https://portal.fiocruz.br/se-liga-no-corona
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-unicef-doa-5-mil-kits-de-higiene-favelas-do-rio
https://www.lusa.pt/article/0arxQX~~h8~EytcN6w649DMSZM5iuSI1/covdi-19-economia-do-brasil-recua-1-5-no-primeiro-trimestre-devido-%C3%A0-pandemia
https://www.lusa.pt/article/0arxQX~~h8~WiaxgNtNKQTMSZM5iuSI1/covid-19-metade-dos-brasileiros-chumba-administra%C3%A7%C3%A3o-de-bolsonaro-na-pandemia
https://www.lusa.pt/article/0arxQX~~h8~WiaxgNtNKQTMSZM5iuSI1/covid-19-metade-dos-brasileiros-chumba-administra%C3%A7%C3%A3o-de-bolsonaro-na-pandemia
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-936-de-29-de-maio-de-2020-259229941
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-05-28-Covid-19-Desemprego-sobe-no-Brasil-e-atinge-126-da-populacao
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/ans-inclui-novos-exames-na-cobertura-obrigatoria-dos-planos-de-saude-para-diagnostico-e-tratamento-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/ans-inclui-novos-exames-na-cobertura-obrigatoria-dos-planos-de-saude-para-diagnostico-e-tratamento-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/governo-federal-entregara-mais-de-308-mil-cestas-de-alimentos-a-comunidades-indigenas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/05/universidade-tecnologica-do-parana-desenvolve-respirador-de-baixo-custo
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/05/universidade-tecnologica-do-parana-desenvolve-respirador-de-baixo-custo
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/hospital-universitario-de-campina-grande-pb-abre-24-leitos-de-tratar-pacientes-de-covid-19
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consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário de pandemia da Covid-19 

(gov.br);  

 O embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster recusa prejuízo na relação do 

Brasil com os EUA devido a restrição de viagens - os EUA proibiram, recentemente, 

os voos provenientes do Brasil, bem como a entrada de pessoas no país que 

estiveram recentemente no país, considerando o crescente número de pacientes 

Covid-19 no Brasil (Lusa);  

 Entre os meses de abril e maio, o Ministério da Saúde já entregou 1.437 

equipamentos a 17 Estados Federados, nomeadamente: Alagoas (30), Amapá (75), 

Amazonas (138), Ceará (75), Espírito Santo (10), Goiás (25), Maranhão (25), Pará 

(170), Paraíba (70), Paraná (20), Pernambuco (85), Rio Grande do Norte (80), Rio de 

Janeiro (337), Rondônia (25), Santa Catarina (17), São Paulo (170) e Sergipe (30); 

 São Paulo anuncia reabertura gradual da economia a partir de 01 de junho (Lusa);  

 Companhias aéreas do Brasil negociam ajuda do Governo para evitar falência (saiba 

mais);  

 

26 de maio 

 O Governo Federal apresentou as ações desenvolvidas por alguns ministérios no 

enfrentamento do novo coronavírus (consulte aqui);  

 Governo entrega mais material para produção de pacotes de proteção contra a 

pandemia, nomeadamente tecidos para confecção de máscaras, entre outros 

produtos; 

 O Comité de Crise fez balanço das ações do Governo Federal da última semana (saiba 

mais);  

 Auxílio Emergencial chega a 55,9 milhões de pessoas - o pagamento da segunda 

parcela para beneficiários do Bolsa Família termina a 29 de maio de 2020 (gov.br);  

 A Polícia Federal investiga desvios de recursos destinados ao enfrentamento do novo 

coronavírus, ação denominada de Operação Placebo (pf.gov.br);  

 O Senado aprovou, em votação simbólica, a oferta de transporte segregado para os 

deslocamentos de cuidadores de pessoa idosa, com deficiência ou com doenças 

raras, enquanto durarem os efeitos da pandemia da Covid-19 (senado.leg.br / 

Projeto de Lei n.° 2178/2020);  

 O Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(Cepedes/Fiocruz) disponibilizou uma orientação em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial relativamente ao Suicídio na Pandemia Covid-19;  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/05/aneel-anuncia-bandeira-tarifaria-verde-ate-dezembro-de-2020
https://www.lusa.pt/article/g~MBv22Ty56bdPn_7MCtSzMSZM5iuSI1/covid-19-embaixador-recusa-preju%C3%ADzo-na-rela%C3%A7%C3%A3o-do-brasil-com-eua-devido-a-restri%C3%A7%C3%A3o-de-viagens
https://www.lusa.pt/article/g~MBv22Ty56zayyHNA6JajMSZM5iuSI1/covid-19-s%C3%A3o-paulo-anuncia-reabertura-gradual-da-economia-a-partir-de-01-de-junho
https://www.lusa.pt/article/g~MBv22Ty54tedQC2lV2YzMSZM5iuSI1/covid-19-companhias-a%C3%A9reas-do-brasil-negociam-ajuda-do-governo-para-evitar-fal%C3%AAncia
https://www.lusa.pt/article/g~MBv22Ty54tedQC2lV2YzMSZM5iuSI1/covid-19-companhias-a%C3%A9reas-do-brasil-negociam-ajuda-do-governo-para-evitar-fal%C3%AAncia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/governo-federal-divulga-acoes-de-enfrentamento-ao-novo-coronavirus
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/balanco-de-medidas-do-governo-federal-nona-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/balanco-de-medidas-do-governo-federal-nona-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/auxilio-emergencial-chega-a-55-9-milhoes-de-pessoas
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/05-noticias-de-maio/policia-federal-deflagra-a-operacao-placebo-para-apurar-indicios-de-desvios-de-recuros-publicos
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/26/aprovado-transporte-exclusivo-para-cuidadores-durante-pandemia
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141702
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/cartilha_prevencaosuicidio.pdf
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 O Ministério da Saúde inaugurou a primeira ala hospitalar para indígenas no 

Amazonas (saude.gov.br);  

 A Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu uma doação de tablets para hospitais com 

pacientes em tratamento da Covid-19 (prefeitura.rio);  

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) prevê 88.300 mortes devido à 

doença provocada pelo novo coronavírus no Brasil até 04 de agosto (Lusa);  

 

25 de maio 

 Assassínios no Brasil sobem 11% durante primeiros impactos da pandemia (Lusa);  

 Reabertura das igrejas e templos religiosos no Estado Federal do Rio de Janeiro;   

 A Receita Federal anunciou a entrada no país de 19 mil toneladas de produtos 

médico-hospitalares para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19: máscaras e 

fatos de proteção (R$ 532 milhões), pacotes de testagem (R$ 110 milhões) e 

medicamentos e material médico (R$ 146 milhões);  

 O Ministério da Justiça publicou uma nota técnica de orientação aos consumidores 

sobre contratos de transporte escolar (Nota Técnica n.º 

33/2020/CGEMM/DPDCÇ/SENACON/MJ);  

 O presidente da Fiocruz anunciou a construção de um Centro Hospitalar para o 

tratamento de casos graves de Covid-19 no Rio de Janeiro: o hospital terá 195 leitos 

hospitalares, sendo 120 de UTI e 75 de semi-intensivo;  

 O Ministério da Saúde apresentou as regras definidas para o financiamento dos 

hospitais de campanha para o tratamento de Covid-19 (gov.br);  

 Conheça a história de dois idosos que se recuperaram da doença (vídeo);  

 A linha de crédito emergencial do BNDES já aprovou mais de R$ 2,8 bilhões para 

atender micro e pequenas empresas; 

 O Centro de Estudos Miguel Murat de Vasconcellos da ENSP (Ceensp) debateu o 

tema “Covid-19 nas prisões: uma pandemia invisibilizada” (vídeo);  

 Aprovação da dotação de crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Saúde e 

da Cidadania, no valor de R$ 29.058.260.654,00, para o reforço do Auxílio 

Emergencial de Proteção Social a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, devido à 

pandemia da Covid-19 (Medida Provisória n.º 970);  

 Comunidades indígenas vulneráveis à Covid-19 (vídeo);  

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46946-ministerio-da-saude-inaugura-primeira-ala-hospitalar-para-indigenas-no-amazonas
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-recebe-doacao-de-tablets-para-hospitais-com-pacientes-em-tratamento-da-covid-19/
https://www.lusa.pt/article/xjiyOAsle3tLBKWdzT1GFjMSZM5iuSI1/covid-19-opas-prev%C3%AA-mais-de-88-mil-mortes-no-brasil-at%C3%A9-agosto
https://www.lusa.pt/article/40RXZ~F4OfgAnj1IcG7PrTMSZM5iuSI1/covid-19-assass%C3%ADnios-no-brasil-sobem-11-durante-primeiros-impactos-da-pandemia
https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-senacon-divulga-nota-tecnica-com-orientacoes-sobre-relacao-entre-consumidores-e-servicos-de-transporte-escolar/sei_mj-11721681-nota-tecnica-trasnporte-escolar.pdf
https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-senacon-divulga-nota-tecnica-com-orientacoes-sobre-relacao-entre-consumidores-e-servicos-de-transporte-escolar/sei_mj-11721681-nota-tecnica-trasnporte-escolar.pdf
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/saude-define-regras-e-financiamento-para-hospitais-de-campanha
https://www.youtube.com/watch?v=7etdQUo0M2Y
https://www.youtube.com/watch?v=50PSsHxWc6I&feature=emb_title
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv970.htm
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/brasil-comunidades-indigenas-vulneraveis-a-covid-19_v1231774
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24 de maio 

 O Ministério da Cidadania lançou uma série de vídeos com atividades físicas para 

fazer em casa, por forma a estimular a prática de exercício físico durante a 

pandemia (vídeos);  

 

23 de maio 

 Forças Armadas capacitam funcionários para a desinfeção de áreas públicas (saiba 

mais);  

 

22 de maio 

 Prisões de Brasília com duas mortes e 801 casos de infeção (saiba mais);  

 O Governo Federal celebrou uma parceria entre investigadores do Brasil e da União 

Europeia para trabalharem em projetos relacionados a ações nas áreas de 

diagnóstico, tratamento e desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 (gov.br); 

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que "pavor" em torno da pandemia 

mata mais do que a doença (saiba mais);  

 Publicação de orientações voltadas para gestantes e crianças (links para o conteúdo 

do Portal de Boas Práticas sobre Covid-19);  

 Ferramenta permite consultar ações de logística do Governo Federal contra a Covid-

19 (gov.br);  

 Brasil é, atualmente, o 3.º país no mundo em casos confirmados de Covid-19 e 6.º em 

número de mortes (saiba mais);  

 A violência da polícia explodiu durante a pandemia da Covid-19 nas favelas do Estado 

Federal do Rio de Janeiro, onde em menos de dois meses 65 pessoas foram mortas 

por agentes (Lusa);  

 A proporção de jovens adultos que morrem devido à Covid-19 no Brasil é superior à 

maioria da Europa, principalmente entre a população mais pobre, com maior 

dificuldade em respeitar o distanciamento social (saiba mais);  

 Saiba mais sobre Programa de Manutenção de Emprego e Renda;  

 Experiência virtual leva brasileiros a conhecer museus pela internet: 

www.conhecendomuseus.com.br;  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wBvZ75NY8eM&list=PLI6z7qTTXZr10MnPVCdpUQIyelyafmjjS
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/05/forcas-armadas-capacitam-funcionarios-para-desinfectar-areas-publicas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/05/forcas-armadas-capacitam-funcionarios-para-desinfectar-areas-publicas
https://www.lusa.pt/article/oqc45UndsDbCi93Re77LLDMSZM5iuSI1/covid-19-pris%C3%B5es-da-regi%C3%A3o-de-bras%C3%ADlia-com-duas-mortes-e-801-casos-de-infe%C3%A7%C3%A3o
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/05/brasil-fecha-parceria-com-uniao-europeia-para-trabalhar-em-projetos-de-combate-a-covid-19
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm3K8hCuUqm6vjMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-diz-que-pavor-em-torno-da-pandemia-mata-mais-do-que-a-doen%C3%A7a
https://portal.fiocruz.br/noticia/portal-de-boas-praticas-traz-orientacoes-voltadas-para-gestantes-e-criancas
https://portal.fiocruz.br/noticia/portal-de-boas-praticas-traz-orientacoes-voltadas-para-gestantes-e-criancas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/05/ferramenta-permite-consultar-acoes-de-logistica-do-governo-federal-contra-a-covid-1
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-05/brasil-e-3o-no-mundo-em-casos-confirmados-de-covid-19-e-6o-em-numero-de-mortes
https://www.lusa.pt/article/oqc45UndsDY4q4TPvgkRFTMSZM5iuSI1/covid-19-viol%C3%AAncia-policial-em-favelas-explode-no-rio-de-janeiro-durante-pandemia
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm3hQaoa4cw68zMSZM5iuSI1/covid-19-novo-coronav%C3%ADrus-mata-mais-jovens-adultos-no-brasil-que-na-europa
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/saiba-mais-sobre-programa-de-manutencao-de-emprego-e-renda
http://www.conhecendomuseus.com.br/
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21 de maio 

 Estabelecimento da identificação das autorizações de despesas relacionadas ao 

enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia e de seus 

efeitos sociais e económicos (Decreto n.º 10.360);  

 Brasil reforça mais 202 leitos de UTI voltados para coronavírus (saude.gov.br);  

 Sete partidos brasileiros de esquerda apresentaram ao Congresso um pedido de 

instauração de um julgamento político visando a destituição do Presidente, Jair 

Bolsonaro, pela sua gestão face à Covid-19, que classificaram como "ataque à saúde" 

(Lusa);  

 Com apoio do Itamaraty, 22,5 mil brasileiros já retornaram ao país (gov.br);  

 A arrecadação de impostos federais no Brasil em abril totalizou 101,1 mil milhões de 

reais, devido ao impacto da Covid-19, representando uma queda de 28,95% face ao 

mesmo período de 2019, descontada a inflação (saiba mais);  

 O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, propôs um amplo diálogo para superar a crise 

económica provocada pelo novo coronavírus numa reunião com governadores, 

prefeitos e chefes das duas casas do Congresso (Lusa);  

 O INSS ampliou o número de serviços que a população pode aceder de casa, 

considerando a pandemia da Covid-19 (saiba mais);  

 A linha de crédito emergencial do governo regista já 528 operações contratadas 

(gov.br);  

 

20 de maio 

 A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou a obrigatoriedade do uso de máscaras de 

proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao 

público, em vias públicas e em transportes públicos durante a vigência das medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da pandemia da Covid-19 (Jornal Económico / Projeto de Lei n.º 1562);   

 Aprovação da dotação orçamental do Ministério da Saúde, no valor de R$ 

10.000.000.000,00, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (Medida Provisória n.º 969);  

 O Ministério da Saúde brasileiro divulgou hoje um protocolo que autoriza a 

administração de cloroquina até para o tratamento de casos ligeiros de Covid-19 no 

sistema público de saúde (saiba mais);  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10360.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46920-brasil-ganha-reforco-de-mais-202-leitos-de-uti-voltados-para-coronavirus
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm0aJd4oXlU_PjMSZM5iuSI1/covid-19-esquerda-brasileira-une-se-para-pedir-a-destitui%C3%A7%C3%A3o-de-jair-bolsonaro
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/com-apoio-do-itamaraty-22-5-mil-brasileiros-ja-retornaram-ao-pais
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm23f7IwDvYURTMSZM5iuSI1/covid-19-arrecada%C3%A7%C3%A3o-de-impostos-no-brasil-recuou-28-9-em-abril-devido-ao-impacto-da-pandemia
https://www.lusa.pt/article/TNrAaTmbQm3ZC9CucfDStDMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-brasileiro-pede-di%C3%A1logo-aos-governadores-para-superar-a-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/inss-amplia-servicos-remotos-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/linha-de-credito-emergencial-do-governo-registra-528-operacoes-contratadas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/camara-dos-deputados-do-brasil-aprova-uso-obrigatorio-de-mascara-no-pais-590737
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142022
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv969.htm
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/covid-19-governo-brasileiro-aprova-administracao-de-cloroquina-em-casos-ligeiros
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19 de maio 

 Abertura de crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 

5.566.379.351,00, para o combate à Covid-19 no país (Medida Provisória n.º 967);  

 Aprovação da r edução temporária da alíquota do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (Decreto n.º 10.352);  

 Com isolamento, Brasil reduziu taxa de expansão da Covid-19 de 3,5 para 1,4, mas 

valor ainda é alto (saiba mais); 

 O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, reafirmou apoio às iniciativas internacionais 

de combate à Covid-19, nomeadamente na produção e vacinas, testes e medicação 

(vídeo);  

 

18 de maio 

 Pesquisa de anticorpos já testou 15 mil pessoas na primeira etapa - “Evolução da 

Prevalência de Infeção por COVID-19 no Brasil: Estudo de Base Populacional” 

(saude.gov.br);  

 Mais de 1,6 mil profissionais da área da saúde tiveram formatura antecipada, no 

âmbito do reforço dos quadros no combate à Covid-19 (gov.br);  

 Receção de 960 toneladas de máscaras cirúrgicas e N95 da China, adquiridas pelo 

Ministério da Saúde, o quinto voo fretado pelo governo; 

 Confinamento ajuda a descontaminar águas da icónica baía do Rio de Janeiro (Lusa);  

 Autarca de Manaus culpa “discurso de adolescente” de Jair Bolsonaro por situação 

do Brasil (saiba mais); 

 Parceria da Defesa com Saúde reforça atendimento médico a indígenas no extremo 

norte do País (defesa.gov.br / reportagem fotográfica);  

 A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aprovou medidas de flexibilização, de 

caráter temporário, durante o período de pandemia de Covid-19 (gov.br):  

 O transportador deve comunicar o passageiro, com antecedência mínima de 24 

horas, sobre eventual alteração programada do voo, ao invés de 72 horas; 

 A assistência material fica assegurada ao passageiro em território nacional, 

exceto nos casos de fechamento de fronteiras e de aeroportos por 

determinação de autoridades; somente quando não houver disponibilidade da 

própria; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv967.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10352.htm
https://www.brasil247.com/coronavirus/com-mais-de-260-mil-infectados-brasil-reduz-taxa-de-expansao-da-covid-19-uv4aief0
https://www.facebook.com/minsaude/posts/3475201875831737
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46893-pesquisa-de-anticorpos-ja-testou-15-mil-pessoas-na-primeira-etapa?fbclid=IwAR1zaAVAw5jP9EhJX3J1Sk58qeAAEBNbCD42AOJqVjqurXMTrkZyxT1jldI
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/05/mais-de-1-6-mil-profissionais-da-area-de-saude-tiveram-formatura-antecipada
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0Fxzd4iP9FEms7aTMSZM5iuSI1/covid-19-confinamento-ajuda-a-descontaminar-%C3%A1guas-da-ic%C3%B3nica-ba%C3%ADa-do-rio-de-janeiro
https://www.lusa.pt/article/eImC_z0FxzfyNIBamgfnrzMSZM5iuSI1/covid-19-autarca-de-manaus-culpa-discurso-de-adolescente-de-bolsonaro-por-situa%C3%A7%C3%A3o-do-brasil
https://www.defesa.gov.br/noticias/69055-parceria-da-defesa-com-saude-reforca-atendimento-medico-a-indigenas-no-extremo-norte-do-pais
https://www.flickr.com/photos/operao_covid_19/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/05/aviacao-anac-flexibiliza-resolucao-durante-pandemia
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 Nos casos de alteração programada, atraso, cancelamento ou interrupção do 

voo, fica assegurada a reacomodação do passageiro em voo de terceiro somente 

quando não houver disponibilidade de voo da própria empresa; 

 As manifestações e reclamações solicitadas pelos passageiros devem ser 

respondidas imediatamente, ficando suspenso o prazo de 10 dias previstos na 

resolução anterior. 

 O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) disponibiliza 

adesivos para veículos e motociclistas, para divulgação dos canais Disque 100 e Ligue 

180, canais que recebem denúncias contra violência doméstica e violações dos 

direitos humanos; 

 Covid-19 aumentará desigualdade em hora muito infeliz para Brasil, diz historiador 

(Folha de S. Paulo); 

 Baixos índices de confiança na economia indicam incertezas para o pós-pandemia 

(Agência Senado); 

 Funai recebe mais R$ 7,5 milhões para combater o novo coronavírus para fazer face 

aos impactos negativos causados pela Covid-19, nomeadamente para compra de 

alimentos, equipamentos de proteção individual, itens de higiene, antenas de 

comunicação e embarcações; 

 O Ministério da Defesa cadastra fornecedores para Operação Covid-19, no âmbito da 

ação “Covid-19, Produtos ao Alcance de Todos”, por forma a identificar as empresas 

que poderão fornecer equipamentos para auxiliar no combate à Covid-19 

(defesa.gov.br); 

 Hospitais de São Paulo à beira do colapso devido à Covid-19 (Jornal Económico); 

 O Ministério da Saúde entregou mais 304 respiradores pulmonares a 14 Estados, para 

auxiliar no combate à Covid-19; 

 Criação da Conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de 

calamidade pública (Decreto n.º 10.350);  

 

16 de maio 

 Falta de condições das favelas deixa residentes mais vulneráveis à contaminação de 

Covid-19 (vídeo); 

 A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) afirmou que 38 povos indígenas já 

foram afetados pela Covid-19; 

 O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, criticou os políticos por utilizarem 

"cadáveres para fazer palanque" durante a pandemia do novo coronavírus (Lusa);  

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/covid-19-aumentara-desigualdade-em-hora-muito-infeliz-para-brasil-diz-historiador.shtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/18/baixos-indices-de-confianca-na-economia-indicam-incertezas-para-o-pos-pandemia
https://www.defesa.gov.br/noticias/67558-ministerio-da-defesa-reforca-acoes-da-operacao-covid-19
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/brasil-hospitais-de-sao-paulo-a-beira-do-colapso-devido-a-covid-19-589823
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10350.htm
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-05-16-Covid-19-no-Brasil-Falta-de-condicoes-das-favelas-deixa-residentes-mais-vulneraveis
https://www.lusa.pt/article/h9WdojuQAyR8d3cJ8x3kUjMSZM5iuSI1/covid-19-ministro-brasileiro-critica-uso-de-cad%C3%A1veres-para-fazer-palanque
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15 de maio 

 O Ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão, o anúncio foi feito pelo 

ministério (saiba mais); 

 O Crédito emergencial para empreendedores e trabalhadores informais alcançou os 

R$ 128,3 milhões; 

 O Ministério da Justiça e Segurança Pública irá injetar R$ 408 milhões em ações de 

combate à Covid-19, nomeadamente para a aquisição de testes rápidos, 

equipamentos de proteção individual, barreiras sanitárias, materiais para hospitais e 

para atendimento às comunidades indígenas e à população carcerária; 

 A atividade económica do Brasil caiu 1,95% no primeiro trimestre do ano (Lusa);  

 Teve início a testagem em massa de Covid-19 em São Paulo (Exame);  

 Os agentes financeiros privados passam a poder operar no Fundo do Turismo, um 

fundo destinado a auxiliar as empresas do sector durante o período de pandemia da 

Covid-19 (Portaria n.º 323);  

 Na cerimónia que assinalou os 500 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro 

foram destacas as ações no combate à pandemia do novo coronavírus (saiba mais); 

 Uma pesquisa divulgada pela consultoria Cap Amazon e pelo portal Mercado & 

Eventos concluiu que os destinos nacionais serão os mais procurados pelos 

brasileiros após a pandemia da Covid-19; 

 Ministério alterou cronograma para que estudantes não sejam prejudicados por 

conta do período de isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus (saiba 

mais);  

   

14 de maio 

 Secretaria de Governo: Monitoramento dos Impactos da Covid-19;  

 Mais de 3,3 mil médicos estão a agir no combate ao coronavírus (saude.gov.br / 

Edital de Chamamento Público n.º 5);  

 O Presidente da República, Jair Bolsonaro, isenta funcionários públicos por ações 

tomadas na pandemia e afirma que as medidas de isolamento social são absurdas - 

afirma que as medidas de isolamento social são absurdas;  

 Auxílio Emergencial garante renda mínima aos brasileiros durante pandemia (gov.br);  

https://www.poder360.com.br/governo/ministro-da-saude-nelson-teich-pede-demissao-do-governo-bolsonaro/
https://www.lusa.pt/article/LEDzj8aXwfw_MOyxpKGiTTMSZM5iuSI1/covid-19-atividade-econ%C3%B3mica-do-brasil-caiu-1-95-no-primeiro-trimestre-do-ano
https://exame.abril.com.br/brasil/testagem-em-massa-contra-o-coronavirus-em-sao-paulo-comeca-hoje/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-232-de-14-de-maio-de-2020-256966455
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/governo-federal-trabalha-para-salvar-vidas-e-empregos-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/05/mec-altera-datas-do-prouni-e-fies-para-o-primeiro-semestre-de-2020
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/05/mec-altera-datas-do-prouni-e-fies-para-o-primeiro-semestre-de-2020
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/500-dias/noticias-500-dias/secretaria-de-governo-monitoramento-dos-impactos-da-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46884-mais-de-3-3-mil-medicos-estao-atuando-no-combate-ao-coronavirus
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-n-5-de-11-de-marco-de-2020-247366224
https://www.lusa.pt/article/LEDzj8aXwfxNe0C2ZRRAMDMSZM5iuSI1/covid-19-jair-bolsonaro-isenta-funcion%C3%A1rios-p%C3%BAblicos-por-a%C3%A7%C3%B5es-tomadas-na-pandemia
https://www.lusa.pt/article/LEDzj8aXwfxNe0C2ZRRAMDMSZM5iuSI1/covid-19-jair-bolsonaro-isenta-funcion%C3%A1rios-p%C3%BAblicos-por-a%C3%A7%C3%B5es-tomadas-na-pandemia
https://www.lusa.pt/article/LEDzj8aXwfwPkz7m70q35DMSZM5iuSI1/covid-19-presidente-do-brasil-diz-que-medidas-de-isolamento-social-s%C3%A3o-absurdas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/500-dias/noticias-500-dias/cidadania-auxilio-emergencial-garante-renda-minima-aos-brasileiros-durante-pandemia
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 Programa Diagnosticar para Cuidar – estratégia de ampliação da testagem da Covid-

19 no Brasil (saiba mais)  

 Relações Exteriores: Repatriação de nacionais brasileiros em decorrência da 

pandemia de Covid-19 (gov.br); 

 Idosos serão os primeiros beneficiados pelo projeto Arrecadação Solidária - que já 

arrecadou R$ 3,2 milhões em doações de mais de 3,8 mil pessoas físicas e jurídicas 

(gov.br); 

 

13 de maio 

 A receita do retalho brasileiro caiu 2,5% no mês de março (Lusa);  

 O diretor do Hospital Sírio Libanês, um dos mais importantes do Brasil, afirmou que o 

país precisa de duplicar o investimento em saúde pública, criticando a posição do 

Presidente da República face à Covid-19 (saiba mais);  

 Os funcionários da área da saúde começam a receber bonificação do Ministério da 

Saúde (saude.gov.br);  

 

12 de maio 

 O Presidente da República, Jair Bolsonaro, incluiu os ginásios e salões de beleza nos 

serviços essenciais brasileiros (Jornal Económico);  

 O setor de serviços do Brasil caiu 6,9% em março devido ao impacto da Covid-19 

(Lusa); 

 O Governo Federal estendeu o prazo de pagamento de parcelas do Profut (Portaria 

n.º 201):  

 Parcelas com vencimento em maio vencerão em agosto de 2020; 

 Parcelas com vencimento em junho vencerão em outubro de 2020;  

 Parcelas com vencimento em julho vencerão em dezembro de 2020; 

 O Ministério da Cidadania lançou um guia de orientações acerca do Auxílio 

Emergencial direcionado a Grupos Populacionais Tradicionais Específicos (GPTE);   

 O Ministério da Saúde já distribuiu 6,9 milhões de testes para Covid-19 

(saude.gov.br);  

 

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/500-dias/noticias-500-dias/saude-programa-diagnosticar-para-cuidar-2013-estrategia-de-ampliacao-da-testagem-da-covid-19-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/500-dias/noticias-500-dias/relacoes-exteriores-repatriacao-de-nacionais-brasileiros-em-decorrencia-da-pandemia-de-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/idosos-serao-os-primeiros-beneficiados-pelo-projeto-arrecadacao-solidaria
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf9SsJ6X9EDNpTMSZM5iuSI1/covid-19-vendas-do-retalho-brasileiro-caem-2-5-em-mar%C3%A7o
https://www.lusa.pt/article/sCtEZoipOf_7bjlSV2tpajMSZM5iuSI1/covid-19-brasil-precisa-de-duplicar-investimento-em-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica-diretor-hospital
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46873-residentes-da-area-de-saude-comecam-a-receber-bonificacao-do-ministerio-da-saude
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/bolsonaro-inclui-ginasios-e-saloes-de-beleza-nos-servicos-essenciais-brasileiros-587303
https://www.lusa.pt/article/HmyPd_fOp7JatuoVofW12zMSZM5iuSI1/covid-19-setor-de-servi%C3%A7os-do-brasil-cai-6-9-em-mar%C3%A7o-impactado-pela-pandemia
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-256310621
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-256310621
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/cidadania-lanca-cartilha-de-orientacoes-sobre-auxilio-emergencial-voltada-para-grupos-populacionais-tradicionais-1/auxilio_gpte_vale.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/cidadania-lanca-cartilha-de-orientacoes-sobre-auxilio-emergencial-voltada-para-grupos-populacionais-tradicionais-1/auxilio_gpte_vale.pdf
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46868-ministerio-da-saude-ja-distribuiu-6-9-milhoes-de-testes-para-covid-19
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11 de maio 

 A Anvisa recebe reclamações sobre os problemas com testes Covid-19; 

 A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC) está a desenvolver uma 

campanha “Solidariedade na Pandemia” de angariação e recursos para distribuição 

aos moradores dos territórios atendidos pelas bibliotecas, a colaboração pode ser 

efectuada em dinheiro ou através da doação de cestas básicas e itens de higiene;  

 O comércio electrónico cresce no Brasil e muda o perfil de compras (saiba mais);  

 Brasília adotou a obrigatoriedade de uso de máscara em espaços públicos, o não 

cumprimento será alvo de multa (saiba mais); 

 

10 de maio 

 Cerca de 600 sem-abrigo de São Paulo, no Brasil, recebem gel desinfetante e 

máscaras todos os dias antes do pequeno-almoço na Igreja São Miguel Arcanjo, um 

local onde encontram apoio para enfrentar a pandemia de Covid-19 (Lusa);  

 No âmbito do projeto Arte Cura, à data do dia da mãe, artistas circularam pelo Recife 

para homenagear as mães com músicas e mensagens pelo isolamento social (vídeo); 

 Receção de equipamentos e insumos de combate à Covid-19, adquiridos pelo 

governo do Brasil à China, nomeadamente 53 toneladas de equipamentos a 

distribuir pelos profissionais de saúde; 

 

 

10, 11 e 12 de maio - Luto Nacional 

 

 

9 de maio 

 O Senado, Câmara de Deputados e Supremo Tribunal Federal decretaram três dias de 

luto nacional em memória das 10 mil vítimas mortais da Covid-19 registadas no Brasil 

(comunicado / Resolução n.º 681);   

http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos
https://rnbc.org.br/2020/04/25/solidariedade-na-pandemia/
https://www.em.com.br/app/colunistas/amauri-segalla/2020/05/11/interna_amauri_segalla,1146120/covid-19-o-comercio-eletronico-cresce-brasil-muda-perfil-comercio.shtml
https://portugaldigital.com.br/brasilia-adota-obrigatoriedade-de-uso-de-mascara-em-espacos-publicos-sob-pena-de-multa/
https://www.lusa.pt/article/kGsqQtPI7xFYI39LooXU2DMSZM5iuSI1/covid-19-sem-abrigo-recebem-material-de-prote%C3%A7%C3%A3o-na-maior-cidade-do-brasil
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/05/10/artistas-circulam-pelo-recife-para-homenagear-maes-com-musicas-e-mensagens-pelo-isolamento-social.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/05/em-luto-oficial-congresso-homenageia-vitimas-da-covid-19-no-brasil
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao681.pdf
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8 de maio 

 Receção de 4,3 milhões de máscaras cirúrgicas adquiridas pelo Ministério da Saúde 

para fazer face à pandemia da Covid-19 (saude.gov.br); 

 O MEC anunciou a abertura de 122 mil vagas em cursos de qualificação profissional 

virtual durante o período de pandemia da Covid-19 (portal.mec.gov.br);  

 O presidente, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, 

acompanhados de representantes do empresariado visitaram o Supremo Tribunal 

Federal (STF) onde apresentaram as preocupações manifestadas ao Executivo pelos 

empresários sobre o quadro atual da atividade e as perspetivas para a economia 

brasileira diante dos desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus (gov.br); 

 O Congresso do Brasil aprovou o auxílio de 19,4 mil milhões de euros para Estados e 

municípios (Jornal Económico);  

 O MEC investiu R$ 60 milhões no âmbito do projeto “Novos Caminhos” que visa 

incentivar a abertura de 122 mil vagas em cursos de qualificação profissional à 

distância na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica (gov.br);  

 Um estudo feito pelo Ipea aponta que 80% dos brasileiros estão em famílias que 

podem ter acesso a pelo menos um dos benefícios sociais criados pelo Governo 

Federal durante a pandemia do novo coronavírus: o auxílio emergencial de R$ 600 

ou o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), sendo 

que 20% tem fonte de renda estável (saiba mais);  

 O senador Weverton apresentou o Projeto de Lei n.º 773/2020 que determina que a 

ocorrência de pandemia deve ser encarada como calamidade pública, definindo 

períodos mais ágeis para que o governo reconheça a situação de emergência (saiba 

mais);  

 Campanha com artistas brasileiros que homenageia trabalhadores da cadeia de 

alimentos, que garantem produção, transporte, comercialização e abastecimento de 

alimentos durante o período da pandemia Covid-19 - promovida pelo Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), com o apoio da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no 

Brasil e da Associação Brasileira de Supermercados (nacoesunidas.org);  

 O Ministro da Saúde avalia testagem precoce para evitar casos graves de Covid-19 

(saiba mais);  

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46849-chegam-ao-brasil-4-3-milhoes-de-mascaras-cirurgicas
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89451:mec-incentiva-abertura-de-122-mil-vagas-em-cursos-de-qualificacao-profissional-online-durante-pandemia&catid=209&Itemid=86
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/presidente-bolsonaro-e-ministro-paulo-guedes-levam-ao-stf-as-preocupacoes-do-empresariado-com-a-pandemia
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/congresso-do-brasil-aprova-auxilio-de-194-mil-milhoes-de-euros-para-estados-e-municipios-585514
http://portal.mec.gov.br/novoscaminhos/index.html
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/05/mec-incentiva-abertura-de-122-mil-vagas-em-cursos-de-qualificacao-profissional-online-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/05/medidas-emergenciais-do-governo-federal-podem-alcancar-80-da-populacao
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8076105&ts=1586198157292&disposition=inline
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/08/pandemias-podem-passar-a-ser-reconhecidas-como-calamidade-publica-em-48-horas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/08/pandemias-podem-passar-a-ser-reconhecidas-como-calamidade-publica-em-48-horas
https://nacoesunidas.org/covid-19-campanha-com-artistas-brasileiros-homenageia-trabalhadores-da-cadeia-de-alimentos/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/05/07/ministro-da-saude-avalia-testagem-precoce-para-evitar-casos-graves-de-covid-19.ghtml
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7 de maio 

 Jair Bolsonaro inclui construção civil e atividades industriais em serviços essenciais 

(Lusa);  

 O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que governo está a 

agilizar o processo de retomada do setor após pandemia (gov.br);  

 Governo amplia ações de assistência social durante a pandemia da Covid-19 (saiba 

mais);  

 Chegada de 4,3 milhões de máscaras cirúrgicas ao país, adquiridas pelo Ministério da 

Saúde (saude.gov.br);   

 O ministro da Saúde, Nelson Teich, informou que fará visitas aos estados que estão 

em situação crítica em relação à pandemia do novo coronavírus (saiba mais);  

 Campanha da Agência Nacional de Saúde (ANS) - #EuUsoMáscara - reforça uso de 

máscara de proteção contra o novo coronavírus; 

 O Departamento Penitenciário Nacional investe R$ 49 milhões em material de saúde 

para sistema penitenciário brasileiro; 

 O IBGE divulgou a distribuição de leitos de UTI - respiradores, médicos e enfermeiros 

por unidades da federação e regiões do Brasil; 

 

6 de maio 

 O Ministério da Saúde apelou aos cidadãos ao preenchimento de um questionário, 

com o intuito de avaliar o impacto da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos 

cidadãos e averiguar a necessidade de políticas públicas de apoio às unidades de 

cuidado psicossocial;  

 O Ministério da Saúde lançou o programa “Diagnosticar para Cuidar”, que prevê a 

realização de 46 milhões de testes na população brasileira, no ano de 2020, 

alcançando cerca de 22% da população; 

 Aprovação de medida provisória que autoriza antecipação de pagamentos em 

contratações realizadas durante estado de calamidade (Medida Provisória n.º 961);  

 Cerca de 21 mil brasileiros já regressaram ao país com o auxílio do Ministério das 

Relações Exteriores/Itamaraty (gov.br); 

 A Petrobras anunciou a doação de combustível a ambulâncias e hospitais de 

campanha (saiba mais);  

https://www.lusa.pt/article/UsakVp8~Z3ud50ubNC9jGzMSZM5iuSI1/covid-19-bolsonaro-inclui-constru%C3%A7%C3%A3o-civil-e-atividades-industriais-em-servi%C3%A7os-essenciais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/05/ministro-de-minas-e-energia-diz-que-governo-trabalha-para-retomada-do-setor-apos-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/governo-amplia-acoes-de-assistencia-social-durante-pandemia
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/governo-amplia-acoes-de-assistencia-social-durante-pandemia
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46849-chegam-ao-brasil-4-3-milhoes-de-mascaras-cirurgicas
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/05/ministro-da-saude-visitara-estados-com-casos-mais-criticos-de-covid-19
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5509-campanha-da-ans-reforca-recomendacao-pelo-uso-de-mascara-de-protecao-contra-o-coronavirus
https://mapasinterativos.ibge.gov.br/covid/saude/
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55458
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-961-de-6-de-maio-de-2020-255615815
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/05/quase-21-mil-brasileiros-ja-retornaram-ao-pais-com-a-ajuda-do-itamaraty
https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2020/05/petrobras-doara-combustivel-para-ambulancias-e-hospitais-de-campanha
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 A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) começou a 

produzir álcool em gel a partir de bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal 

(portal.mec.gov.br);  

 O Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou o bloqueio de áreas, perante 

indisciplina dos cidadãos, que será parcial e proíbe a abertura de estabelecimentos 

comerciais não essenciais em três bairros da zona oeste do município (Tvi24);  

 O governo anunciou plano de testes que visa a realização de testes a 22% da 

população brasileira (Agência Brasil);  

 Brasil prepara-se para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 assim que descobertas 

(vídeo);  

 

5 de maio 

 O Governo Federal lançou uma plataforma de consulta da situação do Auxílio 

Emergencial;  

 As unidades de saúde das Forças Armadas deram início à formação em emergências 

clínicas e cuidados intensivos no âmbito da Covid-19 a médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas e técnicos de enfermagem (defesa.gov.br);  

 O Ministério da Economia, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) 

promovem encontros virtuais em busca de ideias inovadoras - InovAtiva de Impacto - 

com a finalidade de ajudar micro e pequenos empresários a continuarem no 

mercado; 

 O governo entregou bens alimentares à comunidade cigana residente no Distrito 

Federal, com o objetivo de garantir o bem-estar da comunidade em período de 

pandemia; 

 O Governo Federal já recebeu R$ 20,3 milhões em doações para combater pandemia 

por parte dos cidadãos e empresas - o período de doações por via do Chamamento 

Público foi prorrogado até ao dia 15 de maio (saiba mais);  

 A Coordenação de Comunicação Social da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou 

um canal de notícias traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais (libras), por forma a 

permitir o acesso das notícias relativas à Covid-19 a pessoas surdas; 

 O Ministério da Saúde já dotou de as UTI de 2 644 leitos para o atendimento exclusivo 

de pacientes com Covid-19; 

http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89411:ufcspa-produz-alcool-em-gel-a-partir-de-bebidas-alcoolicas-apreendidas&catid=212&Itemid=86
Tvi24
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-governo-anuncia-plano-de-testes
https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/brasil-ja-se-prepara-para-adquirir-vacinas-contra-a-covid-19-assim-que-forem-descobertas-06052020
http://consultaauxilio.dataprev.gov.br/
http://consultaauxilio.dataprev.gov.br/
https://www.defesa.gov.br/noticias/68607-profissionais-de-saude-recebem-treinamento-para-atender-pacientes-com-covid-19-em-utis
https://www.inovativabrasil.com.br/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/governo-federal-ja-recebeu-r-20-3-milhoes-em-doacoes-para-combater-pandemia
https://www.youtube.com/user/fundacaooswaldocruz/videos
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 A Receita Federal ampliou a lista de produtos cujo despacho de importação será 

prioritário para auxiliar no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus 

(Instrução Normativa n.º 1944);  

 A Universidade Federal do Tocantins (UFT) anunciou que produzirá 5 mil viseiras de 

proteção para o combate ao coronavírus (portal.mec.gov.br);  

 

4 de maio 

 Receção de doação, da Vale (China), de 500 mil pacotes de testes rápidos e 200 mil 

máscaras ao Governo Federal; 

 O Portal Ciência em Casa estimula a aprendizagem acerca do novo coronavírus, 

disponibilizando um questionário para as crianças testarem os seus conhecimentos 

acerca do mesmo;  

 Começou a ser efetuado o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e Renda (BEm) aos trabalhadores com carteira assinada que sofreram a 

redução do seu rendimento devido à pandemia da Covid-19 (gov.br); 

 O Ministro da Saúde, Nelson Teich, visitou os hospitais de Manaus, na sequência do 

reforço prestado aos serviços de saúde locais (gov.br);  

 O MCTIC/Finep já recebeu 81 propostas para novos Equipamentos de Proteção 

contra a Covid-19 (mctic.gov.br);  

 O MCTIC anunciou que a Rede Clima se associou ao estudo de impactos da Covid19 

na saúde e economia, que deverá auxiliar na tomada de decisões ao nível das 

políticas públicas (saiba mais);  

 Os Militares da Força Aérea Brasileira (FAB) criaram uma estrutura para produção e 

distribuição de refeições para caminhoneiros (vídeo);  

 

3 de maio 

 O Governo Federal contratou 267 profissionais de saúde para reforçar a qualidade da 

oferta de serviços de saúde no Amazonas, nomeadamente nas cidades de Manaus, 

Tabatinga, Itacoatiara e Manacaparu; 

 A Operação Covid-19 desenvolvida pelos serviços militares do Brasil - está a efectuar 

a descontaminação de áreas públicas, consciencialização da sociedade e entrega das 

cestas básicas (defesa.gov.br / reportagem fotográfica);    

http://portal.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.944-de-4-de-maio-de-2020-255000065
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89351
http://cienciaemcasa.mctic.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/05/beneficio-emergencial-bem-comeca-a-ser-pago-aos-trabalhadores-com-carteira-assinada
https://www.gov.br/pt-br/categorias/saude-e-vigilancia-sanitaria
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/MCTICFinep_Recebe_81_Propostas_para_novos_Equipamentos_de_Protecao_contra_a_Covid19.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/_Covid19_Rede_Clima_do_MCTIC_estuda_impactos_na_saude_e_economia.html
https://www.youtube.com/watch?v=fFFpCkGU1rc&feature=emb_title
https://www.defesa.gov.br/noticias/67179-centro-de-operacoes-conjuntas-do-ministerio-da-defesa-e-ativado-para-acoes-de-combate-ao-covid-19
https://www.defesa.gov.br/noticias/68460-forcas-armadas-entregam-de-cestas-basicas-descontaminam-areas-publicas-e-conscientizam-sociedade-no-combate-ao-coronavirus
https://www.flickr.com/photos/operao_covid_19/
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 As universidades federais já formaram mais de 1,2 mil novos profissionais de saúde 

durante o cenário da pandemia, permitindo o reforço dos quadros dos serviços de 

saúde (resultado da Portaria n.º 347, de 3 de abril); 

 

2 de maio 

 A Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e do Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran) promove Campanha “Maio Amarelo Digital”, uma ação de 

consciencialização sobre responsabilidade no trânsito direccionada aos profissionais 

de saúde e segurança, bem como a todos aqueles que estão a prestar serviços 

essenciais para o Brasil durante a pandemia; 

 O Brasil está a investir mais que a média dos países desenvolvidos e quase o dobro 

face às nações emergentes para combater os efeitos do novo coronavírus (saiba 

mais);  

 Autarca brasileiro, da cidade de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pede ajuda a António 

Costa (Tvi24);  

 

 

1 de maio 

 O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que Brasil vive 

“momento difícil” com gráfico de coronavírus “muito alto, quase vertical” (BBC);  

 Divulgação e Transparência das Ações de Enfrentamento à Covid-19 : balanço das 

medidas fiscais de mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19; 

 

30 de abril 

 Mais de 4,8 milhões de empregos já foram preservados com benefício emergencial 

(Bem);  

 Mais de 46 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial do Governo 

Federal (desenvolvimentosocial.gov.br);  

 Ministro da Saúde do Brasil afirma não prever a data do pico da pandemia 

(entrevista);  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=87651:mec-autoriza-formatura-antecipada-de-estudantes-de-medicina-enfermagem-farmacia-e-fisioterapia&catid=212&Itemid=86
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-374-de-3-de-abril-de-2020-251289249
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/brasil-investe-mais-que-a-media-dos-paises-avancados-no-combate-ao-novo-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/05/brasil-investe-mais-que-a-media-dos-paises-avancados-no-combate-ao-novo-coronavirus
https://tvi24.iol.pt/politica/manaus/covid-19-autarca-brasileiro-pede-ajuda-a-antonio-costa
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52496343
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes/2020/2020-05-01-transparencia.pdf/view
https://servicos.mte.gov.br/bem/
https://servicos.mte.gov.br/bem/
http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/Portal/imprensa/Noticias/mais-de-46-milhoes-de-brasileiros-ja-receberam-o-auxilio-emergencial-do-governo-federal
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-19-ministro-da-saude-do-brasil-nao-preve-a-data-do-pico-da-pandemia_n1224903
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 Ações de apoio à população idosa vulnerável terão verba de R$ 4 bilhões, o 

investimento será canalizado para ações como o Serviço do Disque 100, que visa 

atender idosos em isolamento social durante a pandemia (gov.br);  

 O Ministério da Cidadania autorizou a abertura de adesão para o repasse emergencial 

de recursos federais para a execução de ações soció assistenciais nos estados, 

municípios e Distrito Federal devido à situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional decorrente do novo coronavírus (Portaria n.º 63);  

 O Ministério da Infraestrutura prorrogou o prazo de validade de emissão do Passe 

Livre para transporte coletivo interestadual de passageiros para pessoas com 

deficiência com debilidade económica derivada da Covid-19 devidamente 

comprovada (Portaria n.º 39); 

 

29 de abril 

 Militares promovem desinfeção de abrigos de imigrantes e áreas de ocupação, 

nomeadamente nos abrigos que recebem venezuelanos e de áreas de ocupação 

espontânea na Região Norte;  

 Calendário de pagamento do PIS é antecipado para 30 de abril (gov.br);  

 Receção de um milhão de pacotes de teste rápido, 320 mil máscaras cirúrgicas 

descartáveis e 140 mil máscaras N95 doadas pela Vale (China), estando prevista a 

doação de mais 600 toneladas de insumos até ao final de maio; 

 A Anvisa a venda de testes rápidos (ensaios imunocromatográficos) de Covid 19 em 

farmácias (Resolução n.º 377);  

 Prorrogação excecional dos prazos de vigência de bolsas de mestrado e 

doutoramento, aprovada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), no âmbito dos programas e acordos de competência da Diretoria 

de Programas e Bolsas no País, e exclusão da variável tempo de titulação em 

indicadores relativos à avaliação dos programas no quadriênio 2017-2020 (Portaria 

n.º 55);  

 O Governo Federal detalhou as ações económicas implementadas para minimizar os 

impactos da pandemia (gov.br);  

 Restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer 

nacionalidade, por via terrestre, por um período de 30 dias (Portaria n.º 20);  

 O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a entrega aos agentes de 

segurança pública equipamentos de proteção individual - máscaras, álcool em gel, 

batas e óculos de proteção para evitar a contaminação dos profissionais; 

https://www.gov.br/mdh/pt-br
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-63-de-30-de-abril-de-2020-254924958
https://infraestrutura.gov.br/images/PORTARIA_N%C2%BA_39_DE_29_DE_ABRIL_DE_2020__DOU_-_Imprensa_Nacional.pdf
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/04/calendario-de-pagamento-do-pis-e-antecipado-para-30-de-abril
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/419664
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3762#anchor
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3762#anchor
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/04/governo-federal-detalha-acoes-economicas-implementadas-para-minimizar-os-impactos-da-pandemia
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-204-20-ccv.htm
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 O investimento do governo na aquisição de insumos de saúde ultrapassa R$ 1 bilhão, 

entre os itens adquiridos, estão álcool gel, sabonete líquido, termómetros digitais, 

máscaras e respiradores; 

 

28 de abril 

 O Ministério da Saúde dotou mais 497 leitos de UTI no combate à Covid-19 - ao todo 

já foram habilitados 2 258 leitos (saude.gov.br); 

 Governo prorroga restrição excepcional e temporária de entrada no País de 

estrangeiros, por um prazo de 30 dias, até ao dia 28 de maio (Portaria 

Interministerial n.º 203);  

 O MEC anunciou a disponibilização de R$ 4 milhões para construção de hospital de 

campanha em Sergipe (portal.mec.gov.br);  

 Alteração da Medida Provisória n.º 958 de modo a reduzir a lista de documentos para 

a contratação e renegociação de créditos públicos; 

 O Ministério da Economia e o INSS anunciaram a contratação de 8 230 funcionários 

para trabalharem no atendimento ao público e na análise de pedido de benefícios 

(Portaria n.º 10.736);   

 A Plataforma Folha de São Paulo lançou um levantamento “Os primeiros 60 dias de 

Covid-19 no Brasil”;  

 O Conselho Nacional de Trânsito autorizou aulas teóricas virtuais para formação de 

condutores, válidas enquanto perdurar a epidemia do novo coronavírus 

(Deliberação n.º 189); 

  

27 de abril 

 A Universidade Federal do Ceará inaugurou a sua unidade própria de atendimento a 

casos de Covid-19; 

 Medidas para a facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos económicos 

decorrentes da pandemia de coronavírus (Medida Provisória n.º 958/20);  

 O Itamaraty divulgou o balanço das ações para o regresso dos brasileiros retidos no 

exterior, tendo já auxiliando o retorno de quase 18 mil brasileiros (saiba mais);  

 O Governo Federal investiu R$ 500 milhões para compra de produtos da agricultura 

familiar destinados a entidades e a famílias em vulnerabilidade (comunicado);  

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46802-saude-habilita-mais-497-leitos-de-uti-no-combate-ao-coronavirus
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-203-de-28-de-abril-de-2020-254282950
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-203-de-28-de-abril-de-2020-254282950
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89011
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/04/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=114
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-10.736-de-27-de-abril-de-2020-254215694
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/04/os-primeiros-60-dias-de-covid-19-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/04/os-primeiros-60-dias-de-covid-19-no-brasil.shtml
https://www.infraestrutura.gov.br/images/Deliberacao1892020.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-958-de-24-de-abril-de-2020-254003587
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/04/itamaraty-ja-auxiliou-no-retorno-de-quase-18-mil-brasileiros
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/centrais-de-conteudo/audios/governo-libera-r-500-milhoes-para-compra-de-produtos-da-agricultura-familiar
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 A CAPES investe em bolsas para auxiliar no combate à Covid-19 - Programa 

Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias;  

 Aprovação das recomendações gerais aos gestores, supervisores e visitadores dos 

estados, municípios e Distrito Federal quanto à execução do Programa Criança Feliz, 

que visa manter a realização das atividades sociais, garantindo a segurança e saúde 

dos profissionais e famílias atendidas (Portaria conjunta n.º 1);  

 Prorrogação automática dos benefícios de Auxílio-Doença enquanto perdurar o 

fechamento das agências em função da Emergência de Saúde Pública de nível 

internacional decorrente do coronavírus (Portaria n.º 552); 

 Brasil adota uso de máscaras, a partir do dia 30 de abril, como política de saúde 

pública (agenciabrasil.ebc.com.br): 

 

 

 

25 de abril 

 Anúncio da disponibilização de consultas por via da internet por parte do Sistema 

Único de Saúde (gov.br);  

 

 

https://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/programas-emergenciais/programa-de-combate-as-epidemias
https://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/programas-emergenciais/programa-de-combate-as-epidemias
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-1-de-27-de-abril-de-2020-254212946
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/covid-19-brasil-adota-uso-de-mascaras-como-politica-de-saude-publica
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/04/postos-de-saude-terao-consultas-pela-internet
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24 de abril 

 Cerca de 1,9 milhão de pessoas já receberam o Auxílio Emergencial;   

 O Governo Federal lançou uma plataforma para a validação de atestados e receitas 

médicas, disponível em: https://assinaturadigital.iti.gov.br/;  

 O Governo Federal concluiu o primeiro hospital de campanha para pacientes com 

coronavírus, construído em Águas Lindas; 

 

23 de abril 

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) formaliza alterações de calendário e 

procedimentos do ENEM 2020: adiamento da versão digital para 22 e 29 de 

novembro, a prova impressa permanece prevista para 1º e 8 de novembro 

(portal.mec.gov.br / considerando o Edital n.º 33 e Edital n.º 34);  

 Receita Federal lança medidas para reduzir impactos da pandemia do novo 

coronavírus (gov.br);  

 O Ministério da Saúde anunciou a dotação de R$ 2,3 milhões em suporte psicológico 

a profissionais de saúde: o atendimento será efetuado por teleconsulta aos 

profissionais que estão na frente do combate à Covid-19 (saude.gov.br);  

 Receção de cerca de 500 mil testes para Covid-19: aquisição feita pelo Ministério da 

Saúde no intuito de ampliar a testagem para o coronavírus na rede pública de saúde 

(gov.br);  

 Conselho de Medicina Brasileiro desaconselhou o governo do uso de 

hidroxicloroquina; 

 

22 de abril 

 Governo Federal enviará SMS com orientações sobre o coronavírus: para ter acesso 

aos avisos gratuitos por SMS, os usuários interessados devem enviar uma 

mensagem do telefone celular para o número 40199; na área de texto, basta indicar 

o Código de Endereçamento Postal (CEP) de interesse, sendo permitido cadastrar 

mais de um CEP (mdr.gov.br); 

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://assinaturadigital.iti.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88821
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-33-de-20-de-abril-de-2020exame-nacional-do-ensino-medio-enem-2020-impresso-253385156
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-34-de-20-de-abril-de-2020exame-nacional-do-ensino-medio-enem-2020-digital-253386152
https://www.gov.br/economia/pt-br
https://www.saude.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/04/chegam-ao-pais-mais-500-mil-testes-de-biologia-molecular-para-covid-19
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12796-governo-federal-enviara-sms-com-orientacoes-sobre-o-novo-coronavirus
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 Caixa amplia horário de mais de mil agências para atendimento a serviços essenciais: 

as agências passam a funcionar de 8h às 14h (consulte a lista de agências com 

horário especial);  

 Governo prepara retomada do crescimento socioeconómico - Programa Pró-Brasil - 

com o objetivo de integrar ações estratégicas para recuperação em resposta aos 

impactos causados pelo novo coronavírus, nas áreas do turismo, infraestrutura e 

saúde; 

 Ministério da Justiça prorroga suspensão de visitas, atividades e escoltas em 

penitenciárias federais (Portaria n.º 12);  

 

21 de abril 

 O Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 46,2 milhões de testes para 

diagnóstico da Covid-19, com o objetivo de aumentar a capacidade de testagem: 

deste total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR - biologia molecular - e 22 milhões de 

testes rápidos - sorologia (comunicado); 

 O Itamaraty já auxiliou no retorno de cerca de 15 500 brasileiros, devido às medidas 

de restrição e cancelamentos de voos de companhias aéreas (gov.br); 

 

20 de abril 

 Prorrogação, por 30 dias, do prazo para estudantes validarem as inscrições do Fundo 

de Financiamento Estudantil (Portaria n.º 255);  

 A Secretaria de Educação Superior (Sesu) dota a Faculdade de Farmácia e pela Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) de R$ 21,5 milhões, 

destinados ao fabrico de álcool glicerinado 70% e álcool 80% - no intuito da sua 

doação ao hospital das Clínicas (HC) e ao Risoleta Tolentino Neves (HRTN), ambos 

localizados em Belo Horizonte; 

 Dessalinizadores garantem água potável no semi árido no enfrentamento ao 

coronavírus - o governo federal já instalou 221 novas estruturas garantindo acesso à 

água potável para mais de 88 mil pessoas, no âmbito do programa Água Doce, 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR);  

 O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) aprovou apoio à 

premiação promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que visa 

contribuir para a formulação de soluções inovadoras no combate à Covid-19 - quatro 

http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/agencias-horario-especial/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/agencias-horario-especial/Paginas/default.aspx
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/4/bolsonaro-participa-de-reuniao-sobre-programa-pro-brasil
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-12-de-22-de-abril-de-2020-253541565
https://www.saude.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/04/itamaraty-ja-auxiliou-no-retorno-de-cerca-de-15-500-brasileiros
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-255-de-17-de-abril-de-2020-253136360
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12791-sistemas-dessalinizadores-reforcam-enfrentamento-ao-coronavirus-no-semiarido-brasileiro
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desafios públicos nas áreas de saúde pública, economia, proteção social e 

tecnologia; 

 O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comunicou que a partir do dia 23 de abril, 

beneficiários do Auxilio Emergencial nascidos em janeiro e fevereiro serão 

contemplados com a segunda parcela do benefício; 

 

19 de abril 

 Os ministros da Saúde do G20 reafirmaram o compromisso em apresentar uma frente 

unida contra a pandemia da Covid-19 (gov.br);  

 

17 de abril 

 Estudantes que não conseguiram solicitar isenção em função da pandemia do novo 

coronavírus, terão gratuidade na taxa de inscrição do ENEM 2020, desde que 

preenchem requisitos do edital (portal.mec.gov.br); 

 O ministério da Economia apresentou o balanço de medidas de combate ao novo 

coronavírus;  

 Governo anuncia dotação de R$ 16,3 bi ao projeto Auxílio Emergencial - parceria que 

integra o conjunto de medidas implementadas pela Caixa e o Governo Federal para 

reduzir o impacto provocado pela crise do coronavírus no Brasil; 

 

16 de abril 

 Prorrogação do Prazo de aditamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

para 30 de junho (gov.br);  

 O Governo Federal divulgou panfleto acerca do coronavírus em três idiomas para 

auxiliar imigrantes, nomeadamente em espanhol, francês e inglês;  

 O INSS adota medidas de salvaguarda direitos do segurado especial rural, 

considerando a Portaria n.º 295 (gov.br);  

 A Caixa Económica Federal deu início ao pagamento da primeira parcela do Auxílio 

Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família: 6 milhões de famílias 

monoparentais e chefiadas por mulheres cadastradas no Bolsa Família recebem 

automaticamente o auxílio emergencial; 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/04/g20-ministros-da-saude-se-comprometem-a-atuar-juntos-contra-a-covid-19
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88761
http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx#calendario?utm_source=site_caixa&utm_medium=botao_home&utm_campaign=auxilio
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/04/prazo-de-aditamento-do-fies-prorrogado-para-30-de-junho
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-elabora-cartilha-em-tres-idiomas-para-auxiliar-imigrantes-sobre-o-coronavirus/Corona_banner_SNPG_ES.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-elabora-cartilha-em-tres-idiomas-para-auxiliar-imigrantes-sobre-o-coronavirus/Corona_banner_SNPG_FR.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-elabora-cartilha-em-tres-idiomas-para-auxiliar-imigrantes-sobre-o-coronavirus/Corona_banner_SNPG_EN.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-295-de-15-de-abril-de-2020-252722390
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/04/inss-adota-medidas-para-resguardar-direitos-do-segurado-especial-rural
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 Após o anúncio da demissão de Luiz Henrique Mandetta, na qualidade de Ministro da 

Saúde do Brasil, é nomeado Nelson Teich (agenciabrasil.ebc.com.br); 

 

15 de abril 

 O MCTIC anunciou testes clínicos em pacientes com remédio contra o coronavírus 

(saiba mais em mctic.gov.br);  

 A OMS criou um canal com mensagens informativas pelo WhatsApp, através do 

contacto +41 22 501 77 35, serviço que disponibiliza informações acerca da 

prevenção e combate à Covid-19; 

 O Governo Federal lançou campanha para divulgar ações de enfrentamento ao 

coronavírus, com o conceito “Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o 

nosso compromisso”; 

 O MCTIC anunciou teste de remédio que demonstrou 94% de eficácia in vitro; 

 Medida Provisória estabelece emissão de certificados digitais, no padrão da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP), por via online (Medida Provisória 

n.º 951);  

 Prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda até ao dia 30 de 

junho; 

 

14 de abril 

 Alteração da Resolução nº 1, de 13 de abril, para dispor sobre a composição do 

Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e Estratégicas para 

Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do País, no âmbito do Comité de 

Crise da Covid-19 (Resolução n.º 2);  

 Finep aloca R$ 600 milhões para reforçar produção de equipamentos médicos, 

através da criação de três linhas de crédito, com objetivo de aumentar capacidade 

industrial brasileira e oferta de itens necessários no combate à Covid-19; 

 

 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/bolsonaro-anuncia-nelson-teich-como-ministro-da-saude
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/04/MCTIC_anuncia_testes_clinicos_em_pacientes_com_remedio_contra_o_coronavirus.html
https://www.youtube.com/watch?v=1_MmAFZmgI4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1_MmAFZmgI4&feature=emb_title
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/04/MCTIC_anuncia_testes_clinicos_em_pacientes_com_remedio_contra_o_coronavirus.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv951.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Resolucao%202-PR.htm
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6135-finep-mctic-disponibiliza-r-600-milhoes-em-credito-para-enfrentamento-da-covid-19


COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA 

Brasil 
 

   
Página 77 de 88 

Informação detalhada cronológica 
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020 

 

13 de abril 

 Criação de um Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estruturantes e 

Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento do País, no âmbito 

do Comité de Crise da Covid-19 (Resolução n.º 1);  

 Alteração da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 352, de 20 de março, que 

dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, 

produto semi-elaborado, produto a granel ou produto farmacêutico acabado 

destinados ao combate da Covid-19 (Resolução n.º 370);  

 Governo lança projeto Brasil Acolhedor para público vulnerável à Covid-19, com a 

objetivo de doação de bens, itens de higiene pessoal e cestas básicas ao público; 

 

10 de abril 

 A ANAC disponibiliza todas as ações adotadas, para o setor aéreo, pelo Ministério da 

Saúde e pela Anvisa, autoridades brasileiras que estão à frente no combate ao 

coronavírus; 

 

8 de abril  

 Medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento 

do estado de calamidade pública: isenção, durante 3 meses, do pagamento de 

energia por pessoas de baixa renda, que visa beneficiar cerca de 9 milhões de 

famílias (Medida Provisória 950/2020); 

 Disponibilização das ações do MEC face ao coronavírus: merenda Escolar, aumento 

de profissionais nos hospitais universitários e a sua dotação orçamental, incentivo à 

pesquisa, bolsas para residentes, Comité Operativo de Emergência (COE), curso 

online para alfabetizadores, entre outros (consulte a lista completa de ações e 

detalhes operacionais);  

 O Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH) deu início a ação “Tecidos para confeção de materiais de 

prevenção ao Covid-19”, em parceria com Correios e Pátria Voluntária e visa a 

confeção e distribuição de materiais à população mais vulnerável; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Resolucao%201-PR.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Resolucao-370-MS-ANVISA.htm
https://www.anac.gov.br/coronavirus
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-950-de-8-de-abril-de-2020-251768271
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/04/saiba-quais-acoes-o-mec-esta-realizando-para-enfrentamento-ao-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/04/saiba-quais-acoes-o-mec-esta-realizando-para-enfrentamento-ao-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/04/governo-lanca-acao-para-confeccao-de-materiais-de-prevencao-ao-coronavirus
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/04/governo-lanca-acao-para-confeccao-de-materiais-de-prevencao-ao-coronavirus
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 Governo define recomendações para a comercialização de produtos alimentícios em 

feiras livres, sacolões e varejistas;  

 

7 de abril 

 Governo disponibiliza R$ 50 milhões para financiar pesquisas de enfrentamento ao 

coronavírus, são 11 linhas temáticas coordenadas pelo MCTIC que abordam o 

desenvolvimento de método de tratamento, prevenção, controle, diagnóstico e 

produção de vacinas (prazo de inscrições: 27 de abril); 

 Governo Federal inicia construção de hospital de campanha em Águas Lindas (GO), o 

hospital terá 200 leitos adaptáveis para unidades de tratamento semi-intensivas, 

com tubulação e suporte para respiradores; 

 Médicos Sem Fronteiras (MSF) inicia ação contra Covid-19 no Brasil, tendo começado 

em Sã Paulo, através da capacitação dos profissionais de saúde da Fundação CASA, 

com transmissão direta para as várias instituições de saúde do Estado de São Paulo; 

 

6 de abril 

 Dotação orçamental de R$ 6 bilhões em linhas de crédito, para trabalhadores 

informais e pequenos empreendedores, dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) para 

enfrentamento dos prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus 

(Resolução n°4.798, de 06/04/2020/ Informação simplificada);    

 Os Hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, em parceria com a Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), começam o teste do uso de 

plasma sanguíneo de pacientes já recuperados da Covid-19 em doentes que ainda 

têm a infeção, com o aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) dado 

a 4 de abril; 

 

4 de abril 

 O presidente, Jair Bolsonaro, solicitou ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, 

apoio para que o Brasil continue a receber, da Índia, os produtos farmacêuticos 

necessários à produção da hidroxicloroquina (utilizada para a prevenção da Malária, 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/feirantes-e-produtores-devem-seguir-orientacoes-de-prevencao-contra-o-coronavirus-para-comercializacao-de-hortifrutis/FeirasFinal0704.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/feirantes-e-produtores-devem-seguir-orientacoes-de-prevencao-contra-o-coronavirus-para-comercializacao-de-hortifrutis/FeirasFinal0704.pdf
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9382
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9382
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=9382
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/equipe-da-organizacao-medicos-sem-fronteiras-capacita-servidores-da-fundacao-casa/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4.798-de-6-de-abril-de-2020-251488051
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/04/entenda-o-credito-para-informais-e-pequenos-empreendedores
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entre outras doenças e tem sido testada para efeitos da Covid-19) - expressando, 

ambos líderes, um forte interesse em desenvolver uma colaboração bilateral ou 

multilateral na luta ao novo coronavírus; 

 Medidas temporárias no âmbito do setor portuário e sobre a cessão de pátios sob 

administração militar, em resposta à pandemia decorrente da Covid-19 (Medida 

Provisória n.º 945); 

 

3 de abril 

 Prorrogação de prazos da apresentação de: Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais (DCTF) até 15 de julho de 2020; a Escrituração Fiscal Digital da 

Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições) 

até ao dia 10 de julho de 2020 (Instrução Normativa n.º 1.932); 

 Suspensão de aulas presenciais em cursos técnicos de ensino médio, por 60 dias 

(Portaria n.º 376)  

 Estabelecimento do Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19 e aos seus 

Efeitos Sociais e Económicos, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e ao 

acordo de cooperação técnica celebrado entre Casa Civil e Fundação Banco do Brasil 

(Decreto n.º 10.311); 

 Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à realização de operações 

de crédito com empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas, 

com a finalidade de pagamento de folha salarial de seus funcionários (Medida 

Provisória n.º 944); 

 Ministério da Defesa cria cadastro de empresas que podem fornecer produtos contra 

o Covid-19 - “Covid-19, Produtos ao Alcance de Todos” - que visa facilitar e agilizar o 

processo de aquisição de matérias pelos órgãos públicos;  

 Ministério da Economia lança página para apoiar o setor produtivo - Vamos Vencer: 

Medidas de Apoio ao Setor Produtivo - tem como o objetivo esclarecer dúvidas e 

orientar a população e empresários sobre como atravessar esse momento de crise 

económica causada pela Covid-19; 

 Convocatória endereçada aos estudantes da saúde para atuarem no combate ao 

coronavírus - “O Brasil Conta Comigo” - os destinatários desta campanha são os 

alunos do 5° e 6° ano dos cursos de Medicina e do último ano dos cursos de 

graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia, incluindo bonificações aos 

envolvidos (gov.br); 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-945-de-4-de-abril-de-2020-251139750
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-945-de-4-de-abril-de-2020-251139750
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN1932-me-serfb.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-376-de-3-de-abril-de-2020-251289119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv944.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv944.htm
https://www.defesa.gov.br/noticias/67558-ministerio-da-defesa-reforca-acoes-da-operacao-covid-19
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/201co-brasil-conta-comigo201d-habilita-estudantes-da-saude-para-atuar-no-combate-ao-coronavirus
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 Angariação de 8,7 milhões de euros para máscaras, por parte dos 3 maiores bancos 

do Brasil, nomeadamente Bradesco, Itaú Unibanco e Santander; 

 

2 de abril 

 Aumento da restrição excecional e temporária de entrada no País de estrangeiros 

provenientes de: Argentina; Bolívia; Colômbia; Guiana francesa; Guiana; Paraguai; 

Peru; Suriname (Portaria n.º 8); 

 Prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes 

do estado de calamidade pública (Medida Provisória n.º 938);  

 Prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, por 60 dias, 

sendo adiada para o dia 30 de junho; 

 Disponibilização de todas as medidas tomadas pelo Ministério da Economia, no 

âmbito do combate à Covid-19; 

 

1 de abril 

 Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Medida Provisória 

n.º 936): Criação de um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda, a ser pago a pessoas que se encontrem com uma redução proporcional de 

horário laboral e salário e àqueles que sejam alvo de suspensão temporária do seu 

contrato de trabalho;  

 

31 de março 

 O MEC disponibilizou 14 mil vagas de ensino a distância na plataforma Novos 

Caminhos; 

 Prorrogação, por 30 dias, Restrição excecional e temporária de entrada no País de 

estrangeiros provenientes da República Bolivariana da Venezuela, por um período de 

30 dias (Portaria n.º 158); 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%208-20-mjsp.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv938.htm
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/04/confira-as-medidas-ja-tomadas-pelo-ministerio-da-economia
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
http://portal.mec.gov.br/novoscaminhos/
http://portal.mec.gov.br/novoscaminhos/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20158-20-ccv.htm
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 Estabelecimento do trabalho remoto em caráter excecional no âmbito do INSS, bem 

como por servidores e empregados públicos dos órgãos da Presidência da República 

(Portaria n.º 422 e Portaria n.º 39, respetivamente); 

 Disponibilização dos dados de distribuição de testes por unidades da federação, 

disponível a consulta em: https://coronavirus.saude.gov.br/distribuicao-de-testes;  

 

30 de março 

 Programação orçamentária e financeira e estabelecimento do cronograma mensal de 

desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2020 (Decreto n.º 

10.295);  

 

27 de março 

 Restrição excecional e temporária de entrada de estrangeiros no País, durante 30 

dias (Portaria n.º 152);  

 Instituição do regime do teletrabalho, em caráter temporário e excecional, para a 

realização de atividades relacionadas com o exercício de competências dos órgãos 

da Presidência da República (Portaria n.º 14); 

 Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Residentes na área de Saúde", destinada 

aos profissionais de saúde em exercício de Programas de Residência em área 

Profissional da Saúde - bonificação, num valor mensal de R$ 667,00 (seiscentos e 

sessenta e sete reais), pelo prazo de seis meses (Portaria n.º 580); 

 

26 de março 

 Reforço das verbas transferidas pelo Ministério da Saúde para os vários estados, para 

ações de combate ao coronavírus, no valor de R$ 600 milhões, a acrescer aos R$ 

400 já disponibilizados no mês de fevereiro;  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%2039-vpr.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%2039-vpr.htm
https://coronavirus.saude.gov.br/distribuicao-de-testes
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10295.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10295.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20152-20-ccv.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2014-20-pr-sg.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20580-20-ms.htm
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25 de março 

 Carta enviada por 24 Estados e do Distrito Federal ao presidente da República a 

solicitar várias medidas adicionais, de entre elas, a suspensão, pelo período de 12 

meses, do pagamento da dívida dos Estados com a União, a Caixa Económica 

Federal, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 

Social – BNDES, e também das contraídas junto a organismos internacionais como 

Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 

 Autorização para que os servidores e empregados públicos que executam suas 

atividades remotamente ou que estejam afastados de suas atividades presenciais, 

prestem serviços extraordinários e recebam vantagens: auxílio-transporte, adicional 

noturno, adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e 

gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas (Instrução 

normativa n.º 28); 

 

24 de março  

 Recomendações de medidas à disposição dos estados, municípios e Distrito Federal 

(Portaria n.º 337): 

 Adoção de regime de trabalho por turnos de revezamento em que se promova 

melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo de evitar a concentração e 

a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho; 

 Flexibilizar as atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de 

Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros Especializados de Assistência 

Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração 

nos equipamentos; 

 Intensificar as atividades de disseminação de informação aos usuários acerca do 

cuidado e prevenção da transmissão, conforme orientações do Ministério da Saúde 

e o acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefónica ou 

aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como 

grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar a sua 

proteção; 

 Organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios sócio assistenciais 

preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os atendimentos 

individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas 

salas de espera ou receção das unidades; 

https://pdfhost.io/v/7LPickXYF_carta_governadores_abr_26mar2020pdf.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN28-20-me.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/IN/IN28-20-me.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-337-de-24-de-marco-de-2020-249619485
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 Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e 

constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e privacidade do 

atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, 

quintais, tendas, etc;  

 Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre 

outras atividades coletivas - não sendo possível a suspensão parcial ou total das 

atividades coletivas no âmbito dos equipamentos sócio assistenciais, recomenda-se 

manter a distância de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as 

atividades em ambientes arejados; 

 

23 de março 

 Medida Provisória n.º 928, com alterações à lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional em decorrência da Infeção Humana pelo coronavírus 

(Covid-19); 

 Flexibilidade fiscal e processual: não correrão os prazos processuais em desfavor dos 

acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto 

perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, 

bem como fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de 

sanções administrativas;  

 Restrição da entrada de estrangeiros no Brasil, durante 30 dias, a contar a partir do 

dia 23 de março, a estrangeiros provenientes da Austrália, China, Coreia, Grã-

Bretanha, Irão, Irlanda do Norte, Islândia, Japão, Malásia, Noruega, Suíça e países 

integrantes da União Europeia (Portaria n.º 133 do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública);  

 

20 de março 

 Criação de uma aplicação “Coronavírus-SUS” com o objetivo de conscientizar a 

população sobre a Doença pelo Coronavírus, bem como informar sintomas, medidas 

de prevenção e unidades de saúde próximas, disponível em: 

http://bit.ly/AndroidAppCoronavirus-SUS; 

 Ativação do Centro de Operações Conjuntas do MD é ativado para ações de combate 

à Covid-19 - Operação Covid-19;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://bit.ly/AndroidAppCoronavirus-SUS
https://www.defesa.gov.br/noticias/67179-centro-de-operacoes-conjuntas-do-ministerio-da-defesa-e-ativado-para-acoes-de-combate-ao-covid-19
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19 de março 

 Surgimento de uma linha de solidariedade para a aquisição de bens necessários ao 

combate do Covid-19: #TodosporTodos;  

 Restrição, excecional e temporária, da entrada de estrangeiros pelas fronteiras 

terrestres, durante 15 dias, para cidadãos provenientes de Argentina, Colômbia, 

Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname (Portaria n.º 120 e 125 133 do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública);  

18 de março 

 Criação de uma Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional, com o objetivo 

de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das 

medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional 

relacionada ao coronavírus (Covid-19), decreto legislativo n.º 6/2020; 

 Criação de um Programa Antidesemprego, para evitar demissões no período de 

pandemia - Gerido pelo Ministério da Economia – prevendo o incentivo à prática do 

teletrabalho, antecipação de férias individuais, decretação de férias coletivas, 

adoção e ampliação do banco de horas, redução proporcional de salário e horário 

laboral, antecipação de feriados, entre outros; 

 Redução de juros e aumento do prazo - FUNGETUR - flexibilização das linhas de 

crédito par micro, pequenos, médios e grandes empresários; 

 

11 de março  

 Isolamento objetivo e separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em 

investigação clínica e laboratorial – esta medida somente poderá ser determinada 

por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância 

epidemiológica, por um prazo máximo de 14 dias, podendo se estender por até igual 

período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão 

(Portaria n.º 356); 

 

26 de fevereiro: Primeiro caso de infeção por Covid-19 

https://www.gov.br/pt-br/todosportodos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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6 de março 

 Investigadores da Universidade de São Paulo, financiada pela Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de S. Paulo (Fapesp), isolam e cultivam num laboratório uma 

amostra do Sars-CoV-2, nome do vírus que causa a doença Covid-19, obtido através 

de pacientes portadores do vírus e reproduzem testes diagnósticos alternativos; 

 

5 de fevereiro 

 Repatriação de turistas brasileiros retidos noutros países - coordenada pelo 

Ministério do Turismo em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, ANAC, 

Embratur e empresas aéreas - primeira ação de repatriamento, face a 3 brasileiros 

residentes em Wuhan, na China;  

 Aprovação do projeto de lei sobre a quarentena, por parte do Congresso Nacional, 

aplicada a pessoas com sintomas e/ou provenientes de locais com presença 

significativa do Covid-19, medida sancionada pelo Presidente da República, a 7 de 

fevereiro; 

 

4 de fevereiro 

 Decretado Estado de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), Portaria nº 

188/GM/MS; 

 

31 de janeiro  

 Ativação de um Grupo Executivo Interministerial em Saúde Pública (GEI-ESPII) e 

publicação do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus Covid-19 (em fevereiro de 2020);  

 

 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/Livreto-Plano-de-Contingencia-5-Corona2020-210x297-16mar.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/Livreto-Plano-de-Contingencia-5-Corona2020-210x297-16mar.pdf
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22 de janeiro 

 Criação de um Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo 

Coronavírus (COE-nCoV), coordenado pelo Ministério da Saúde, criado para 

acompanhar e definir estratégias para enfrentar o coronavírus no Brasil. Este centro 

de operações ativou alerta nível 1;  

 

16 de janeiro 

 Publicação de um primeiro elemento de informação acerca do Covid-19, o que 

resulta, posteriormente numa campanha pública de sensibilização, dos quais alguns 

materiais estão disponíveis a consulta em: www.saude.gov.br/campanhas/46452-

coronavirus;  

  

https://www.saude.gov.br/campanhas/46452-coronavirus
https://www.saude.gov.br/campanhas/46452-coronavirus
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