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#Covid-19
Por dentro das medidas 
de combate à pandemia
12 de outubro a 18 de novembro de 2020

O que você precisa saber

GOVERNO PRORROGA SUSPENSÃO DA ENTRADA DE  
ESTRANGEIROS POR VIA TERRESTRE E AQUAVIÁRIA

O Governo Federal prorrogou por mais 30 dias a proibição da entrada de 
estrangeiros no Brasil por vias terrestres – com exceção do Paraguai – e 
aquaviárias. A entrada via aérea continua liberada.

MINISTÉRIO DA SAÚDE AMPLIA PRAZO PARA FINANCIAMENTO  
DE CENTROS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Embora faltem informações sobre a adesão de municípios ao programa de 
Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19 e de 
Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, o Ministério da 
Saúde estendeu até o final de novembro o prazo para que os entes federados 
se cadastrem e recebam financiamento para instalar equipamentos públicos 
de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA TRAZ ORIENTAÇÕES 
PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A PANDEMIA

O Ministério Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência 
Social, editou uma extensa portaria com uma série de recomendações para 
as secretarias estaduais e municipais de Assistência Social e também para 
as Organizações da Sociedade Civil (OSC). As diretrizes versam sobre a 
prestação dos serviços da rede socioassistencial no contexto da pandemia.



2

MINISTÉRIO DO TURISMO DIVULGA DIRETRIZES  
PARA RETOMADA DO SETOR

Por meio de portaria ministerial, o Ministério do Turismo divulgou as 
diretrizes e os eixos de atuação para o desenvolvimento de programas, 
projetos e ações na retomada da atividade no Brasil após a paralisação 
devido à pandemia. Em meio ao detalhamento, serão priorizadas a 
manutenção de empresas do ramo e parcerias com entes públicos, privados, 
do terceiro setor e do Sistema S na construção de políticas públicas.
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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

Revisão  João Felipe de Oliveira
        


