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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
07 a 20 de outubro de 2020

O que você precisa saber

MINISTÉRIO DA SAÚDE DIRECIONA RECURSOS PARA PROGRAMAS 
DE IMUNIZAÇÃO

Para antecipar a chegada de uma vacina contra o vírus da Covid-19, o Ministério 
da Saúde editou portaria e direcionou R$ 26 milhões para estados, distrito 
federal e municípios reforçarem suas estruturas locais de imunização.

DECRETO PRORROGA PROGRAMA DE DIMINUIÇÃO E SUSPENSÃO  
DE SALÁRIOS

Foi prorrogado até 31 de dezembro de 2020 o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda (BEm), política que permitiu a empresários 
diminuir ou suspender salários de seus funcionários e mantê-los no quadro de 
recursos humanos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DIVULGA CRITÉRIOS PARA GASTOS  
DE ESCOLAS PÚBLICAS NO RETORNO ÀS AULAS 

Na iminência do retorno às aulas presenciais em várias partes do País,  
o Ministério da Educação elencou uma série de critérios e possibilidades de 
gasto dos recursos disponibilizados para as escolas públicas por meio do PDDE 
Emergencial. O programa vai disponibilizar R$ 525 milhões para adequação 
das unidades escolares estaduais e municipais a partir de 1) itens de consumo 
para higienização do ambiente e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 
2) serviços especializados na desinfecção; 3) pequenos reparos, adequações  
e serviços de manutenção; 4) acesso à internet para alunos e professores;  
e 5) aquisição de material permanente.
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COMITÊ DE CRISE DA COVID-19 CONSOLIDA DIRETRIZES  
DE ATUAÇÃO

Constituído em março, o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento 
dos Impactos da Covid-19 foi criado pela Casa Civil para coordenar os 
esforços do Governo Federal no combate à pandemia. Até então, o grupo se 
guiava por uma série de normas, orientações esparsas. Agora, as diretrizes 
foram consolidadas. 

CAPES SUSPENDE EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL  
EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Devido a dificuldades da emissão da certificação digital sem a presença 
física, o Ministério da Saúde suspendeu, por meio de resolução da 
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), a exigência da certificação digital no acesso ao Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) enquanto perdurarem os efeitos do Decreto de 
Calamidade Pública.

PORTARIA ESTABELECE COMPETÊNCIAS PARA CRIAÇÃO  
DE BARREIRAS SANITÁRIAS EM ÁREAS INDÍGENAS

Após relatos de aumentos de contágios do novo coronavírus em 
comunidades indígenas, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública 
delegou à Fundação Nacional do Índio (Funai) a competência para 
estabelecer barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas e solicitar o 
emprego de servidores públicos e militares dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios para a operacionalização dos cordões.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA PRORROGA SUSPENSÃO  
DE ENTIDADES E BENEFÍCIOS SOCIAIS

O Ministério da Cidadania prorrogou até o final deste ano as suspensões já 
inclusas em portarias anteriores relacionadas ao prazo de recurso contra 
decisão de indeferimento da certificação de entidades sociais, bem como de 
suspensão e exclusão de benefícios sociais.
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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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Direção Executiva  Mônica Sodré

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

Revisão  João Felipe de Oliveira
        


