#Covid-19

Por dentro das medidas
de combate à pandemia
10 de outubro a 15 de dezembro de 2020

O que você precisa saber
MINISTÉRIO DA SAÚDE EDITA NORMAS PARA USO
EMERGENCIAL DE VACINAS CONTRA COVID-19
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) editou o processo
e as normas para a obtenção da autorização de uso emergencial para as
vacinas contra a Covid-19. Até o momento, nenhum laboratório, contudo,
ingressou com o pedido.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CRIA DIRETRIZES NACIONAIS
PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
O Conselho Nacional de Educação editou uma série de diretrizes nacionais
para as redes de educação pública e privada relativas à retomada das aulas
presenciais e a continuidade, onde houver decisão local, das atividades
remotas em consonância com o calendário letivo do próximo ano. Dentre
as normas está a possibilidade das redes de ensino ampliarem o ano letivo
de 2021 para compensar o período de ausência durante a pandemia.

EXECUTIVO DIVULGA ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA
DO TRABALHO PRESENCIAL NO GOVERNO FEDERAL
A Secretaria Geral da Presidência da República editou portaria com
orientações para a retomada gradual e segura ao trabalho presencial
nas dependências do Governo Federal. Dentre elas, o distanciamento
e a menor capacidade de lotação dos locais de trabalho.
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA AUTORIZA TRANSPORTE
DE CARGAS EM MÓDULOS PARA PASSAGEIROS
O Ministério da Infraestrutura, por meio de resolução da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), autorizou, em caráter excepcional, que
empresas de transporte carreguem cargas nos compartimentos exclusivos
para passageiros durante a pandemia do novo coronavírus. Há exceção
para o transporte de materiais considerados perigosos.

CASA CIVIL PRORROGA PROIBIÇÃO DA ENTRADA
DE ESTRANGEIROS POR VIAS TERRESTRE E MARÍTIMA
Por meio de portaria de 11 de dezembro, a Casa Civil prorrogou por mais
sete dias a proibição da entrada de estrangeiros no país por via terrestre
e marítima, com exceção da fronteira brasileira com o Paraguai.
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Perdeu alguma informação importante
na semana passada?
Aqui estão as principais medidas das edições
anteriores do Boletim Covid-19
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EXPEDIENTE
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
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