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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
28 de setembro a 06 de outubro de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana

GOVERNO FEDERAL AUMENTA LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO 
PARA APOSENTADOS

Por meio de Medida Provisória, o Governo Federal aumentou o limite para 
obtenção de crédito consignado para aposentados e pensionistas de 35% para 
40%. A ampliação foi justificada pelos efeitos da pandemia e limitada até o 
final de 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE OFERECE REFORÇO FINANCEIRO PARA 
VIGILÂNCIA DA COVID-19

O Ministério da Saúde passa a oferecer um incentivo financeiro temporário 
para ações de vigilância, alerta e resposta do Sistema de Saúde às infecções 
pela Covid-19. A finalidade da medida é ampliar e fortalecer os Centros de 
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e a rede nacional 
de hospitais públicos por meio do repasse de R$ 295,5 milhões para estados 
e municípios. Com o investimento, o objetivo é que os CIEVS possam agir 
rapidamente em caso de novos focos de transmissão da Covid-19 e a rede de 
hospitais tenha condições de avaliar e monitorar casos suspeitos da infecção.

RECOLHIMENTO DE CADÁVERES TAMBÉM RECEBERÁ AUXÍLIO 

Por meio de incentivo financeiro, o Ministério da Saúde também oferecerá 
incentivo financeiro para reforçar o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) 
em estados e municípios. O serviço é responsável pelo recolhimento de 
cadáveres que tiveram mortes naturais ou não identificadas. Os SVOs tiveram 
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grande demanda durante a pandemia e, com o recurso estimado em R$ 
66,3 milhões, poderão reestruturar equipamentos e se adequar para as 
demandas colocadas pelo Ministério.

BANCO CENTRAL FLEXIBILIZA OBTENÇÃO DE MICROCRÉDITO

O acesso ao microcrédito produtivo orientado foi facilitado por medida do 
Banco Central. Antes, o procedimento exigia presença física do solicitante 
na instituição financeira. Agora, todas as etapas até o crédito dos recursos 
podem ser feitas remotamente.
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Perdeu alguma informação importante 
na semana passada?  

Aqui estão as principais medidas das edições 
anteriores do Boletim Covid-19

https://www.raps.org.br/tag/boletim/
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Coordenação de Apoio à Ação Política  Cassia Costa

Relacionamento com o Congresso Nacional  Floriano Pesaro

Pesquisa  Floriano Pesaro e Fabio Cabral

Edição  Rodrigo Azevedo

Diagramação  Rafael Carvalho        


