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Por dentro das medidas de combate à pandemia
3 a 9 de março de 2021

DESTAQUES DA SEMANA

O que você precisa saber

GOVERNO FEDERAL AMPLIA CONSELHO DE COMBATE À COVID-19
Em decreto, o governo federal ampliou o número de pastas que integram o Conselho
de Solidariedade para Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos.
Foram incluídos Ministério das Comunicações; Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações; Ministério do Desenvolvimento Regional; Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos; e Secretaria de Governo da Presidência da República.

EXPORTAÇÃO DE INSUMOS RELACIONADOS À COVID-19 FICA
RESTRITA À APROVAÇÃO DA ANVISA
O Ministério da Saúde restringiu as exportações de uma série de medicamentos
e insumos que indica estarem relacionados ao combate contra o coronavírus.
Na lista estão as vacinas e o oxigênio medicinal, além de medicamentos como
hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, que não gozam de eficácia
comprovada cientificamente contra a Covid-19.

MINISTÉRIO DA SAÚDE INSTITUIU CÂMARA TÉCNICA PARA APOIO
A GESTANTES
O Ministério da Saúde instituiu, por meio de portaria, a “Câmara Técnica Assessora
para Ações Integradas à Assistência à Gestante e Puérpera no Contexto do
Coronavírus (covid-19)”. A iniciativa tem como objetivo subsidiar a Secretaria
de Atenção Primária à Saúde sobre políticas públicas e medidas que enderecem a
assistência às gestantes no contexto da pandemia do novo coronavírus.
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BLOQUEIO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS SOCIAIS É SUSPENSO
Por meio de portaria, o Ministério da Cidadania prorrogou, mais uma vez, a suspensão de
bloqueio de pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) em virtude das restrições causadas pela pandemia. O novo prazo vai até 31
de março de 2021.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA LIBERA COMPRA DE EQUIPAMENTOS POR
PROJETOS DESPORTIVOS
O Ministério da Cidadania aprovou que projetos desportivos ou paradesportivos que gozam
de recursos federais possam utilizar parte desses valores para a compra de equipamentos de
proteção individual contra a infecção pela Covid-19.
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