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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
20 a 28 de julho de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana

RESOLUÇÃO PREVÊ MAIS RECURSOS PARA PEQUENAS E 
MICROEMPRESAS 

Criado por meio de Medida Provisória, o Programa de Capital de Giro para 
Preservação de Empresas (CGPE) foi detalhado na Resolução nº 4.838/2020, 
que prevê, entre outros pontos, que metade dos recursos do programa seja 
direcionado às empresas com faturamento anual de até R$ 100 milhões. 
Além disso, outros 30% devem ser direcionados para operações de crédito 
contratadas pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe) e pelo Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DISCIPLINA PRESCRIÇÃO DE CLOROQUINA, 
HIDROXICLOROQUINA E IVERMECTINA PARA TRATAMENTO DA 
COVID-19 

Mesmo sem comprovação científica da eficácia frente ao novo coronavírus, o 
Ministério da Saúde editou resolução disciplinando a prescrição da cloroquina, 
da hidroxicloroquina e da ivermectina. A resolução prevê a prescrição 
inclusive para doentes ambulatoriais e exige a retenção das receitas e dos 
dados dos pacientes.  

TESTES DE COVID-19 DEVEM AGORA SER NOTIFICADOS PARA O 
MINISTÉRIO DA SAÚDE  

Só agora, no dia 17 de julho, o Ministério da Saúde determinou a 
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obrigatoriedade da notificação no sistema público dos resultados de testes 
para o novo coronavírus feitos em unidades públicas e privadas.

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA 
PÚBLICA PRORROGA VALIDADE DE PROCESSOS SOBRE REGISTRO 
E PORTE DE ARMAS 

Com a justificativa da pandemia, a Polícia Federal determinou a 
prorrogação da validade dos processos voltados ao registro e porte de armas 
de fogo e à regulação de empresas de segurança privada. Essa prorrogação 
prevê também a suspensão de processos punitivos relacionados a essa área 
até 31 de agosto.

RESOLUÇÃO REVOGA MEDIDAS PARA COMPANHIAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A Resolução Normativa nº 891, do Ministério de Minas e Energia, revogou 
uma série de medidas que visavam a flexibilização do funcionamento das 
companhias de distribuição de energia elétrica. Dentre elas, a suspensão 
no corte de energia elétrica passa a se restringir apenas às unidades 
residenciais de baixa renda.

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/


3

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  Júlia Magalhães

Diagramação  Rafael Carvalho

Revisão  João Felipe de Oliveira
        


