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SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

 

PANORAMA GERAL 

 

Tendo em vista o aumento do número de mortes em decorrência da pandemia, os serviços 

funerários foram modificados com medidas semelhantes em vários países.  

 

Alguns se preparando para o pico da curva e outros (onde a pandemia chegou primeiro) tiveram 

que fazer esta adaptação durante o pico simultaneamente. No geral, as medidas foram:  

 Funerais físicos e cerimônias foram banidos, ou o tempo de velório diminuído para poucos 

minutos; 

 Algumas cidades oferecem opção de funerais virtuais; 

 Medidas de proteção dos trabalhadores foram redobradas; 

 Contratação de câmaras refrigeradas; 

 Compra de equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação dos 

profissionais; 

 Por falta de espaço para inumação, algumas cidades optaram pela cremação. 

É necessário observar que muitos agentes funerários também podem ser infectados pela doença, o 

que poderá diminuir ainda mais a mão de obra neste serviço e tornando o sistema funerário ainda 

mais difícil em lidar com a crise.  

 

SÃO PAULO 

 

Prefeitura de São Paulo 

● Para garantir o funcionamento adequado do Serviço Funerário Municipal (SFMSP) durante 

a pandemia do coronavírus e ter ações adequadas para atender a população da cidade de 

São Paulo, a Prefeitura preparou um Plano de Contingenciamento Funerário, com novas 

medidas. O objetivo do plano é atender o aumento da demanda em decorrência de óbitos 

da covid-19 garantindo dignidade às vítimas e reduzindo o sofrimento dos familiares. As 

medidas preveem a criação de centro de informação, centro de logística para 

sepultamentos, locação de câmaras refrigeradas, contratação de novos coveiros, novas 

sepulturas, entre outros. Entre as ações está a abertura de agências funerárias dentro dos 

hospitais municipais e a possibilidade de as famílias contratarem diretamente serviços 

funerários privados – o que reduzirá em 20% a pressão em cima do SFMSP.  
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Fonte: 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-apresenta-plano-de-contingencia-e-

novas-medidas-para-servico-funerario  

ARGENTINA 

 

Diretrizes Gerais 

● O Ministério da Saúde da Cidade de Buenos Aires estabeleceu que os corpos das pessoas 

que morrerem pelo vírus ou com suspeita do mesmo, serão considerados risco biológico 

para a população, assim como os mesmos que morrerem com hepatite B ou C, influenza, 

tuberculose, cólera e outras doenças contagiosas. 

● O gerenciamento fúnebre nesses casos exige que o corpo seja colocado em um saco lacrado 

antes da remoção da enfermaria do hospital e sem contato com membros da família, sem 

funeral em caixão aberto ou embalsamamento. Além disso, são recomendadas a rápida 

cremação dos corpos e a não realização de autópsia dos mesmos.  

 

Fonte:  

http://www.ash.buenosaires.gob.ar/salud/protocolo-para-el-tratamiento-de-cadaveres-nacidos-

muertos-segmentos-y-partes-anatomicas 

https://www.pagina12.com.ar/257303-funerales-sin-velorios-una-de-las-marcas-dolorosas-del-

coron 

 

ESPANHA 

 

Durante o período da pandemia, enterros e cremações não necessitarão esperar 24 horas após a 

morte, independente que a causa seja a COVID-19 ou não. Só haverá exceção para o caso de mortes 

por violência, ficando a critério da autoridade judicial o procedimento. 

 

Fonte:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf 

 

FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Para as declarações de morte em Paris, a fim de reduzir o contato, os diretores dos serviços 

funerários são incentivados a não se deslocarem, executando todos os procedimentos 

relacionados a mortes por e-mail e telefone.  

● Os documentos que permitem o estabelecimento da certidão de óbito, as autorizações de 

fechamento do caixão e as autorizações de cremação devem ser enviados por e-mail ao 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-apresenta-plano-de-contingencia-e-novas-medidas-para-servico-funerario
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-apresenta-plano-de-contingencia-e-novas-medidas-para-servico-funerario
http://www.ash.buenosaires.gob.ar/salud/protocolo-para-el-tratamiento-de-cadaveres-nacidos-muertos-segmentos-y-partes-anatomicas
http://www.ash.buenosaires.gob.ar/salud/protocolo-para-el-tratamiento-de-cadaveres-nacidos-muertos-segmentos-y-partes-anatomicas
https://www.pagina12.com.ar/257303-funerales-sin-velorios-una-de-las-marcas-dolorosas-del-coron
https://www.pagina12.com.ar/257303-funerales-sin-velorios-una-de-las-marcas-dolorosas-del-coron
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf
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departamento. Uma vez estabelecidos esses documentos, a prefeitura enviará por e-mail 

ao operador funerário em questão. 

● Os serviços funerários de Paris estão abertos e disponíveis para as famílias que gostariam 

de fazer essa declaração de morte diretamente no departamento funerário da cidade. 

● A organização dos funerais está sendo feita toda à distância, por telefone. 

● Desde 18 de março, por instrução da Prefeitura de Paris, decidiu-se autorizar um máximo 

de 20 pessoas para cerimônias fúnebres (enterro ou dispersão de cinzas) em espaços 

fechados e ao ar livre em cemitérios. 

 

Fonte:  

https://www.paris.fr/pages/formalites-liees-au-deces-d-un-proche-110 

https://www.servicesfuneraires.fr/  

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-quels-sont-les-lieux-ouverts-et-fermes-7681 

 

ITÁLIA 

 

Diretrizes Gerais 

● Cancelamento das cerimônias funerárias, realizando apenas o enterro ou a cremagem dos 

corpos a fim de evitar reuniões de massa. O funeral foi reduzido a simplesmente transportar 

o caixão lacrado para o cemitério ou crematório. 

● Os corpos são embrulhados em uma folha embebida em solução desinfetante. A 

transferência de caixões abertos foi proibida e os caixões são selados imediatamente.  

● Contratação de novas agentes funerários para cavar sepulturas e realizar a cremagem. 

● Troca de enterros comuns por crematórios. 

● Estímulo à realização de “funerais virtuais”, por meio de videochamadas, entre outros 

recursos, para evitar aglomeração.  

● Caso a pessoa venha a falecer dentro de casa, os agentes funerários foram autorizados a 

entrar, mas é obrigatório o uso de equipamentos de proteção.  

● Na província de Bergamo, funcionários e proprietários de empresas funerárias ameaçaram 

parar de trabalhar, a menos que fossem tomadas as medidas apropriadas para proteger a 

segurança pública deles.  

● Devido ao grande número de mortes, houve necessidade de enviar corpos para outras 

regiões, para que fossem enterrados.  

 

Fonte: 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-rites-insight/there-are-no-funerals-death-

in-quarantine-leaves-nowhere-to-grieve-idUSKBN2161ZM 

https://www.bbc.com/news/health-52031539 

https://www.euronews.com/2020/03/24/non-stop-work-and-no-protection-bergamo-s-funeral-

houses-say-enough 

https://www.ft.com/content/5e30a130-d62a-4c4c-a81f-b89f2448d9c8 

https://www.paris.fr/pages/formalites-liees-au-deces-d-un-proche-110
https://www.servicesfuneraires.fr/
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-quels-sont-les-lieux-ouverts-et-fermes-7681
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-rites-insight/there-are-no-funerals-death-in-quarantine-leaves-nowhere-to-grieve-idUSKBN2161ZM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-rites-insight/there-are-no-funerals-death-in-quarantine-leaves-nowhere-to-grieve-idUSKBN2161ZM
https://www.bbc.com/news/health-52031539
https://www.euronews.com/2020/03/24/non-stop-work-and-no-protection-bergamo-s-funeral-houses-say-enough
https://www.euronews.com/2020/03/24/non-stop-work-and-no-protection-bergamo-s-funeral-houses-say-enough
https://www.ft.com/content/5e30a130-d62a-4c4c-a81f-b89f2448d9c8
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MÉXICO 

 

O Ministério da Saúde do México lançou o Guia de Gerenciamento de Cadáveres do COVID-19 no 

início de abril, com uma série de processos que terão que ser seguidos na condução de cadáveres 

por coronavírus. 

 

Fonte:  

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_COVID-

19.pdf 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/06/este-es-el-protocolo-de-manejo-de-

cadaveres-por-covid-19-en-mexico/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_COVID-19.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/06/este-es-el-protocolo-de-manejo-de-cadaveres-por-covid-19-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/06/este-es-el-protocolo-de-manejo-de-cadaveres-por-covid-19-en-mexico/
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POLÍTICAS E AÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

PANORAMA GERAL 

 

Em termos gerais, as organizações internacionais têm chamado a atenção dos governos para 

formular políticas públicas relacionadas ao combate de COVID-19 específicas para pessoas com 

deficiência. 

Na maioria dos países e cidades ainda não existe uma política específica para esse grupo 

populacional, o que alguns fizeram é: 

● Com base em políticas públicas gerais de combate à COVID-19, fizeram algumas especificações 

e/ou adaptações necessárias para atender a população com deficiência; 

● Relatórios ou cartilhas especiais para pessoas com deficiência visual; 

● Os informes presidenciais têm traduções em libras para pessoas com deficiência auditiva. 

 

ÁFRICA DO SUL 

 

Pessoas com deficiência poderão receber normalmente seu benefício mensal durante o período de 

isolamento. Agência de Segurança Social da África do Sul (SASSA, na sigla em inglês) anunciou que 

os subsídios sociais a partir de maio de 2020 não serão mais pagos no primeiro dia de cada mês, 

mas sim dentro de 2 dias a partir do dia 4 de cada mês.  

 

Fonte: 

https://www.gov.za/Coronavirus/disability  

 

ALEMANHA 

 

● O Governo alemão implementou algumas ações para garantir a acessibilidade como: 

○ Um serviço de fax (030/340 60 66 - 07), e-mail e telefone para pessoas surdas; 

○ Informações de fácil leitura sobre COVID-19 no website do Governo; 

○ Vídeos legendados e em linguagem de sinais no canal do YouTube do Ministério Federal 

da Saúde; 

○ Fornecimento de folhetos em braile com informações. 

● O Governo está providenciando de maneira intensificada máscaras de proteção facial para as 

unidades de atendimento às pessoas com deficiência. 

 

 

https://www.gov.za/Coronavirus/disability
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Fonte: 

https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/ 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache.html 

https://www.youtube.com/user/BMGesundheithttp://www.edf-feph.org/newsroom/news/covid-

19-activities-our-members 

https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-extends-social-distancing-restrictions-until-april-

19/a-52983855 

 

Berlim 

● As pessoas que tiverem algum tipo de deficiência, podem solicitar um passe de pessoa com 

deficiência.  

○ A autoridade responsável pela emissão do documento é o Departamento de Pensões do 

Escritório Estadual de Saúde e Bem-Estar Social de Berlim. 

○ Com o passe, o indivíduo pode reivindicar direitos especiais e compensação por 

desvantagens. As consequências da deficiência para a saúde do indivíduo são registradas 

com marcas de identificação nesse passe.  

○ Existem dois passes diferentes: passe verde para pessoas com deficiência com um nível de 

incapacidade de pelo menos 50; e um passe verde e laranja para pessoas com deficiência 

para as quais a elegibilidade para uso de transporte público local com preço reduzido ou 

gratuito, a depender do grau de deficiência. Tanto cidadãos alemães quanto estrangeiros 

podem solicitar o passe. 

● Os refugiados com deficiência são também elegíveis para o auxílio e tratamentos (por exemplo, 

fisioterapia) de que precisam. O ponto central de contato para aconselhamento de pessoas 

com deficiência é Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben e. V. - BZSL e. V. – (Centro 

Berlinense para uma Vida Independente). 

Fonte: 

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/everyday-life/people-with-disabilities/ 

 

ÁUSTRIA 

 

● Uma edição especial do principal programa de notícias da emissora pública austríaca sobre a 

COVID-19, foi transmitida para pessoas surdas e com deficiência auditiva com a finalidade de 

informar políticas adotadas e como a população austríaca deve se comportar para impedir a 

propagação do vírus. 

Fonte: 

https://www.bizeps.or.at/orf-tvthek-zeigt-gebaerdensprache-live-und-als-video-on-

demand/?utm_source=BIZEPS+Newsletter&utm_campaign=dd97c49198-

EMAIL_CAMPAIGN_20180806_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_97d1b918c2-

dd97c49198-85022611 

https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache.html
https://www.youtube.com/user/BMGesundheit
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/covid-19-activities-our-members
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/covid-19-activities-our-members
https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-extends-social-distancing-restrictions-until-april-19/a-52983855
https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-extends-social-distancing-restrictions-until-april-19/a-52983855
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/everyday-life/people-with-disabilities/
https://www.bizeps.or.at/orf-tvthek-zeigt-gebaerdensprache-live-und-als-video-on-demand/?utm_source=BIZEPS+Newsletter&utm_campaign=dd97c49198-EMAIL_CAMPAIGN_20180806_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_97d1b918c2-dd97c49198-85022611
https://www.bizeps.or.at/orf-tvthek-zeigt-gebaerdensprache-live-und-als-video-on-demand/?utm_source=BIZEPS+Newsletter&utm_campaign=dd97c49198-EMAIL_CAMPAIGN_20180806_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_97d1b918c2-dd97c49198-85022611
https://www.bizeps.or.at/orf-tvthek-zeigt-gebaerdensprache-live-und-als-video-on-demand/?utm_source=BIZEPS+Newsletter&utm_campaign=dd97c49198-EMAIL_CAMPAIGN_20180806_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_97d1b918c2-dd97c49198-85022611
https://www.bizeps.or.at/orf-tvthek-zeigt-gebaerdensprache-live-und-als-video-on-demand/?utm_source=BIZEPS+Newsletter&utm_campaign=dd97c49198-EMAIL_CAMPAIGN_20180806_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_97d1b918c2-dd97c49198-85022611
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http://www.edf-feph.org/newsroom/news/covid-19-activities-our-members 

 

CHILE 

 

● O Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) publicou no dia 16 de março, protocolo para 

impedir a disseminação da Covid-19 em residências para adultos com deficiência. 

● Bônus de emergência COVID-19: É um benefício não candidatável, anunciado como parte do 

Plano Econômico de Emergência. Entre os beneficiários estão pessoas com deficiência física ou 

intelectual, de qualquer idade. 

Fonte: 

https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8181/senadis-publica-protocolo-para-

prevenir-propagacion-del-covid-19-en-residencias-de-adultos-con-discapacidad 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77255-bono-de-emergencia-covid-19 

 

COLÔMBIA 

 

● Entre as exceções do Decreto 457 de 2020 que "limita totalmente a livre circulação de pessoas 

e veículos no território nacional", esta: Assistência e atendimento a crianças, adolescentes, 

pessoas com mais de 70 anos, pessoas com deficiência e pacientes com tratamentos especiais 

que requerem assistência de pessoal treinado. 

● O Ministério de Saúde e Proteção Social formulou o documento: Diretrizes de prevenção do 

contágio para COVID-19 e cuidados de saúde para pessoas com deficiência, suas famílias, 

cuidadores e atores do setor saúde.  

Fonte: 

https://id.presidencia.gov.co/especiales/200323-Aislamiento-Preventivo-

Obligatorio/excepciones.html 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-

discapacidad.covid-19.pdf 

 

CANADÁ 

 

Governo da Província de Ontário 

● Assistência social para grupos vulneráveis: para solicitar assistência de emergência para a 

COVID-19 é necessário a utilização de um aplicativo online para assistência social. O Governo 

da Província de Ontário disponibilizou recursos adicionais para que sejam fornecidas 

assistência adicional aqueles que atualmente recebem assistência social e que enfrentam 

custos a mais relacionados ao surto de COVID-19. Esse financiamento pode ser usado para 

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/covid-19-activities-our-members
https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8181/senadis-publica-protocolo-para-prevenir-propagacion-del-covid-19-en-residencias-de-adultos-con-discapacidad
https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/8181/senadis-publica-protocolo-para-prevenir-propagacion-del-covid-19-en-residencias-de-adultos-con-discapacidad
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/77255-bono-de-emergencia-covid-19
https://id.presidencia.gov.co/especiales/200323-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio/excepciones.html
https://id.presidencia.gov.co/especiales/200323-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio/excepciones.html
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf


 

9 

 

atender a uma ampla gama de necessidades, por exemplo: materiais de limpeza, transporte, 

alimentos ou roupas que indivíduos e famílias possam necessitar devido à COVID-19. Os 

benefícios emergenciais das despesas relacionadas à COVID-19 são: até US$100 para indivíduos 

solteiros e até US$200 para famílias. 

 

Fonte:  

https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/index.aspx 

 

Prefeitura de Toronto 

● Centre for Independent Living in Toronto (CILT): o CILT é uma organização sem fins lucrativos 

que tem como principal objetivo auxiliar pessoas com deficiência a aprender habilidades de 

Vida Independente e a integrar-se à comunidade. Ela é financiada pelo United Way Greater 

Toronto, pela Prefeitura de Toronto, pelo Ministério Federal da Saúde e pela Rede Local de 

Integração de Saúde Central de Toronto (LHIN), além de doações, renda e apoio aos membros. 

o Neste período da pandemia, em um esforço para proteger a equipe e os consumidores do 

CILT, desde 16 de março todos os eventos presenciais e serviços domésticos do CILT foram 

cancelados. A equipe do CILT tem trabalhado de forma remota para manter a manutenção 

do programa. Todos os funcionários têm acesso a e-mails e correio de voz e estes dados 

foram disponibilizados para que as pessoas possam entrar em contato com os 

funcionários, que, segundo o site, responderão o mais rápido possível. 

● Programa de Serviços Domésticos e Enfermeiros: a ida de enfermeiros aos lares está suspensa 

até novo aviso.  

● Programa “Supportive Housing Services”: oferecimento apenas de serviços essenciais, como 

assistência nos cuidados pessoais, lembretes de medicamentos e verificação de segurança.  

o O programa Supportive Housing Services é uma política pública operada pela cidade de 

Toronto, sendo um serviço comunitário que promove auxílios domésticos às pessoas 

vulneráveis. O programa inclui: assistência com cuidados pessoais; limpeza e lavanderia; 

lembretes de medicação; verificações de segurança; preparação de refeições leves; 

atividades e educação de bem-estar; promoção da saúde; encaminhamento aos recursos 

e assistência da comunidade para utilização do sistema de saúde. Os serviços são 

fornecidos por PSWs (Personal Support Workers), através de um processo contínuo de 

avaliação. 

Fonte:  

https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/seniors-services/seniors-housing-

services/supportive-housing-program/ 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/affected-city-services/ 

https://www.cilt.ca/about-us/ 

 

 

https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/seniors-services/seniors-housing-services/supportive-housing-program/
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/seniors-services/seniors-housing-services/supportive-housing-program/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/affected-city-services/
https://www.cilt.ca/about-us/
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ESPANHA 

Madri 

● O Ministério da Saúde, Consumo e Bem-Estar Social produziu uma cartilha informativa para 

a população espanhola, com recomendações que orientam como diminuir o risco de 

contágio da COVID-19 entre a população que possui algum tipo de deficiência. 

● Há uma ordem prioritária para melhorar os cuidados de saúde e a segurança em todos os 

lares de idosos, dependentes e pessoas com deficiência. 

Fonte: 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_S

OCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf  

 

FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH): local da Prefeitura de Paris que 

recebe e auxilia pessoas com deficiência e seus familiares. A ideia da organização é levar 

informação sobre os mais diferentes serviços disponíveis, além de ajudar a formular um plano 

de vida, bem como auxiliar no pedido de auxílio ao governo. 

o  A instituição elaborou um site com dados, contatos e informações úteis para as pessoas 

com deficiência que se encontram realizando a quarentena e o isolamento social. Entre as 

informações disponibilizadas estão: plataformas de instruções e auxílios disponíveis; 

cultura e lazer; esporte; recursos educacionais para a infância; auxílio psicológico; 

informações sobre saúde; solidariedade.  

● Registro de vigilância e assistência da Prefeitura de Paris para pessoas vulneráveis: caso a 

pessoa tenha mais de 65 anos e possua alguma deficiência, a Prefeitura de Paris disponibilizou 

um registro on-line para que a pessoa possa ser incluída no serviço de vigilância e assistência 

às pessoas vulneráveis e que estejam isoladas por conta da pandemia.  

o É possível que seja registrado também um parente, caso o assistido concorde. 

o Após o registro, a pessoa será contatada pelos serviços da cidade para oferecer, se 

necessário, ajuda e suporte adequados durante o período de confinamento.  

o Site de inscrição: https://teleservices.paris.fr/form-

espacepublic/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=308 

Fonte: 

https://handicap.paris.fr/inscription-sur-le-registre-parisien-de-vigilance-pour-les-personnes-

vulnerables/ 

https://handicap.paris.fr/handicap-des-initiatives-et-ressources-pour-mieux-vivre-le-confinement/ 

 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf
https://teleservices.paris.fr/form-espacepublic/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=308
https://teleservices.paris.fr/form-espacepublic/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=308
https://handicap.paris.fr/inscription-sur-le-registre-parisien-de-vigilance-pour-les-personnes-vulnerables/
https://handicap.paris.fr/inscription-sur-le-registre-parisien-de-vigilance-pour-les-personnes-vulnerables/
https://handicap.paris.fr/handicap-des-initiatives-et-ressources-pour-mieux-vivre-le-confinement/
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MÉXICO 

 

Cidade do México 

● O Instituto das Pessoas com Deficiência da Prefeitura da Cidade do México produziu uma 

cartilha com formato adequado para este público contendo recomendações sobre como 

diminuir o risco de contágio da COVID-19. 

 

Fonte: 

https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/ 

https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e8/3b2/f18/5e83b2f186db237

4482736.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e8/3b2/f18/5e83b2f186db2374482736.pdf
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e8/3b2/f18/5e83b2f186db2374482736.pdf
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HOSPITAIS DE CAMPANHA 

 

PANORAMA GERAL 

 

Os hospitais de campanha estão sendo instalados na intenção de ampliar a capacidade do sistema 

de saúde para tratamento do coronavírus.  

SÃO PAULO 

Cidade de São Paulo 

● A Prefeitura de São Paulo iniciou a montagem, em 23 de março, de 2 mil leitos de baixa 

complexidade no estádio do Pacaembu e no Anhembi, que serão utilizados para atender 

pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A medida contará com investimentos de 

cerca de R$ 35 milhões da administração municipal.  

● O terceiro Hospital de Campanha está sendo construído no Complexo Desportivo 

Constâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera). O espaço terá 240 leitos de baixa complexidade, 28 

leitos de estabilização, sala de descompressão, consultórios médicos e tomografia.  

Fonte: 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanha-

com-dois-mil-leitos 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/capital-recebera-terceiro-hospital-de-campanha 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/11-mil-pessoas-se-candidatam-para-trabalhar-no-hospita-

municipal-de-campanha-do-anhembi 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=295960 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-entrega-primeira-etapa-das-obras-do-hospital-

municipal-de-campanha-do-anhembi 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-hospitais-de-campanha-da-cidade-registram-112-

leitos-ocupados 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-hospitais-municipais-de-campanha-registram-130-

pacientes-internados 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/empresa-doa-geladeiras-e-eletroportateis-para-os-hospitais-

de-campanha 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-136-pacientes-estao-internados-nos-hospitais-de-

campanha-da-cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-118-pacientes-internados-nos-hospitais-de-

campanha-da-cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanha-com-dois-mil-leitos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanha-com-dois-mil-leitos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanha-com-dois-mil-leitos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanha-com-dois-mil-leitos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/capital-recebera-terceiro-hospital-de-campanha
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/capital-recebera-terceiro-hospital-de-campanha
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=295960
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=295960
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=295960
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-entrega-primeira-etapa-das-obras-do-hospital-municipal-de-campanha-do-anhembi
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-entrega-primeira-etapa-das-obras-do-hospital-municipal-de-campanha-do-anhembi
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-hospitais-de-campanha-da-cidade-registram-112-leitos-ocupados
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-hospitais-de-campanha-da-cidade-registram-112-leitos-ocupados
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-hospitais-municipais-de-campanha-registram-130-pacientes-internados
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-hospitais-municipais-de-campanha-registram-130-pacientes-internados
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/empresa-doa-geladeiras-e-eletroportateis-para-os-hospitais-de-campanha
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/empresa-doa-geladeiras-e-eletroportateis-para-os-hospitais-de-campanha
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-118-pacientes-internados-nos-hospitais-de-campanha-da-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-118-pacientes-internados-nos-hospitais-de-campanha-da-cidade
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http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-hospitais-de-campanha-tem-210-pacientes-

internados 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/boletim-sobre-o-coronavirus-na-cidade-de-sao-paulo 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/boletim-sobre-o-coronavirus-na-cidade-de-sao-paulo-1 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=296672 

 

ARGENTINA 

● 120 leitos criados disponibilizados em 31 de março no centro esportivo de Ezeiza. 

●  28 leitos criados na base militar de Campo Mayo (Buenos Aires, Argentina) 

Fonte:  

https://elpais.com/elpais/2020/04/01/album/1585741720_773591.html  

 

ALEMANHA 

Berlim 

Em 01/04/2020, foi anunciada a construção de um hospital intermediário (modelo entre hospital de 

campanha e convencional) em um espaço de exposições da cidade. A instalação será um hospital 

de reserva para quando outros hospitais atingirem a capacidade máxima. 

● O hospital será financiado pelo grupo hospitalar estatal Vivantes. 

● Sua capacidade inicial será de 500 leitos com equipamento de oxigênio e com previsão de 

ventiladores pulmonares instalados em 100 deles. 

● Não há data definida para o início do funcionamento, embora a previsão de conclusão seja 

de aproximadamente 10 dias. 

● 550 médicos se voluntariaram para trabalhar no novo hospital, que deve necessitar de 100 

desses profissionais e mais 500 enfermeiros.  

Fonte: 

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6128231-6098215-corona-hospital-exhibition-hall-

becomes-.en.html 

 

 

 

 

 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-hospitais-de-campanha-tem-210-pacientes-internados
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-hospitais-de-campanha-tem-210-pacientes-internados
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/boletim-sobre-o-coronavirus-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/boletim-sobre-o-coronavirus-na-cidade-de-sao-paulo-1
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=296672
https://elpais.com/elpais/2020/04/01/album/1585741720_773591.html
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6128231-6098215-corona-hospital-exhibition-hall-becomes-.en.html
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6128231-6098215-corona-hospital-exhibition-hall-becomes-.en.html
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CHINA 

Wuhan 

● Hospital Wuhan Volcan. Na periferia da cidade, a 25 quiômetros da zona metropolitana, em 

uma área de 34 mil metros quadrados, foi construído um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. 

A construção do hospital, denominado Hospital Wuhan Volcan seguiu o modelo do Hospital de 

Xiaotangshan, construído em Pequim em 7 dias durante a epidemia de SARS, em 2003. O 

hospital que iniciou o funcionamento em 03/02/2020, encerrou suas atividades no início de 

março de 2020, após dar alta a seus últimos pacientes recuperados. 

● Outros 15 hospitais temporários construídos na cidade foram sendo paulatinamente fechados, 

conforme a epidemia foi sendo controlada na cidade. 

Fonte:  

https://brasil.elpais.com/icon_design/2020-02-03/como-a-china-conseguiu-erguer-o-hospital-do-

coronavirus-de-wuhan-em-10-dias.html 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/wuhan-fecha-hospital-construido-em-tempo-

recorde-para-pacientes-de-coronavirus-24280845 

 

COLÔMBIA 

Bogotá 

● Corferias (centro de convenções localizado em Bogotá) será adaptado como um hospital de 

atendimento de casos de baixa e média complexidade para pacientes com outras doenças 

que não sejam coronavírus. Na primeira fase foi concluída a instalação de 1.200 leitos. Numa 

segunda fase, serão alcançados 2.200 leitos e, se necessário, serão expandidos para 5.000. 

Fonte:  

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-asi-se-preparan-los-hospitales-de-

campana-475838 

https://www.eltiempo.com/bogota/corferias-no-sera-hospital-para-coronavirus-en-bogota-sepa-

para-que-sera-477930 

 

 

 

 

 

https://brasil.elpais.com/icon_design/2020-02-03/como-a-china-conseguiu-erguer-o-hospital-do-coronavirus-de-wuhan-em-10-dias.html
https://brasil.elpais.com/icon_design/2020-02-03/como-a-china-conseguiu-erguer-o-hospital-do-coronavirus-de-wuhan-em-10-dias.html
https://brasil.elpais.com/icon_design/2020-02-03/como-a-china-conseguiu-erguer-o-hospital-do-coronavirus-de-wuhan-em-10-dias.html
https://brasil.elpais.com/icon_design/2020-02-03/como-a-china-conseguiu-erguer-o-hospital-do-coronavirus-de-wuhan-em-10-dias.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/wuhan-fecha-hospital-construido-em-tempo-recorde-para-pacientes-de-coronavirus-24280845
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/wuhan-fecha-hospital-construido-em-tempo-recorde-para-pacientes-de-coronavirus-24280845
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-asi-se-preparan-los-hospitales-de-campana-475838
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-asi-se-preparan-los-hospitales-de-campana-475838
https://www.eltiempo.com/bogota/corferias-no-sera-hospital-para-coronavirus-en-bogota-sepa-para-que-sera-477930
https://www.eltiempo.com/bogota/corferias-no-sera-hospital-para-coronavirus-en-bogota-sepa-para-que-sera-477930
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ESPANHA 

Madri 

● Madri, a cidade mais afetada pelo novo coronavírus na Espanha, instalou no IFEMA, 

importante centro de exposições e conferências da cidade, um hospital de campanha com 

capacidade para 5,5 mil leitos para pacientes leves e uma unidade de terapia intensiva (UTI), 

com o apoio do Exército.  

Fonte: 

https://www.ifema.es/covid19-este-virus-lo-paramos-unidos  

https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/llegan-los-primeros-pacientes-al-hospital-abierto-en-los-

pabellones-de-ifema.html 

 

MÉXICO 

Cidade do México 

● A Cidade do México abriu sete hospitais temporários em diferentes regiões da capital para 

suspeitos de coronavírus, com capacidade para 195 leitos no total.  

Fonte:  

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HOSPITALES%20COVID-

19/MODULOS%20DE%20ATENCION%20DE%20EMERGENCIA_V4_compressed.pdf 

https://twitter.com/GobCDMX/status/1245432308741607427 

 

PORTUGAL 

Lisboa 

● O hospital de campanha de Lisboa foi instalado pela Câmara Municipal da Cidade 

(Prefeitura) e tem capacidade para 500 camas. O Estádio Universitário também está sendo 

utilizado como hospital de retaguarda para os doentes menos graves, mas que ainda 

necessitem de cuidados hospitalares. 

Fonte: 

https://www.lisboa.pt/atualidade/noticias/detalhe/hospital-de-campanha-em-lisboa-com-

capacidade-para-500-camas  

https://www.ifema.es/covid19-este-virus-lo-paramos-unidos
https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/llegan-los-primeros-pacientes-al-hospital-abierto-en-los-pabellones-de-ifema.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/llegan-los-primeros-pacientes-al-hospital-abierto-en-los-pabellones-de-ifema.html
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HOSPITALES%20COVID-19/MODULOS%20DE%20ATENCION%20DE%20EMERGENCIA_V4_compressed.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HOSPITALES%20COVID-19/MODULOS%20DE%20ATENCION%20DE%20EMERGENCIA_V4_compressed.pdf
https://twitter.com/GobCDMX/status/1245432308741607427
https://www.lisboa.pt/atualidade/noticias/detalhe/hospital-de-campanha-em-lisboa-com-capacidade-para-500-camas
https://www.lisboa.pt/atualidade/noticias/detalhe/hospital-de-campanha-em-lisboa-com-capacidade-para-500-camas
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REINO UNIDO 

Londres 

● Foi inaugurado em 03 de abril na Cidade de Londres um hospital de campanha com 

capacidade para 4 mil leitos. O hospital foi instalado em um centro de conferências da 

cidade. O novo hospital tratará pacientes graves da Covid-19 que serão transferidos de 

outros hospitais da capital. O hospital foi construído em aproximadamente 10 dias.  

Fonte: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/03/hospital-de-campanha-com-4-mil-leitos-e-

aberto-em-londres.ghtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/03/hospital-de-campanha-com-4-mil-leitos-e-aberto-em-londres.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/03/hospital-de-campanha-com-4-mil-leitos-e-aberto-em-londres.ghtml
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TESTES DE COVID-19 NA POPULAÇÃO 

 

PANORAMA GERAL 

 

Na maioria dos países, foram testadas diferentes combinações de quatro políticas para conseguir 

um "achatamento da curva" da progressão da pandemia: distanciamento físico, isolamento 

voluntário, quarentena obrigatória e monitoramento sistemático dos contatos entre as pessoas. 

Estas quatro medidas fazem parte de duas estratégias diferentes: mitigação ou supressão do vírus. 

A realização de testes auxilia a determinação da real extensão do contágio e pode apoiar, não 

apenas no diagnóstico e tratamento dos infectados, mas também ajuda na formulação de políticas 

públicas apropriadas, como por exemplo, medidas de isolamento, aumento do número de hospitais, 

gestão funerária etc.  

Fonte:  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52383539  

 

SÃO PAULO 

Governo do Estado de São Paulo e Cidade de São Paulo 

● Governo do Estado de São Paulo anunciou, no dia 23 de março, a criação de uma rede de 

testes para o coronavírus em São Paulo. O serviço será realizado por uma rede de 17 

laboratórios ligados à Universidade de São Paulo (USP). A Prefeitura de São Paulo também 

vai reforçar a rede de testes do coronavírus na capital, confirmando a aquisição de 100 mil 

exames para uso nos postos da rede municipal de saúde. 

Fonte:  

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-anuncia-rede-de-testes-para-coronavirus-

com-ate-2-mil-exames-diarios/ 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52383539
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-anuncia-rede-de-testes-para-coronavirus-com-ate-2-mil-exames-diarios/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-anuncia-rede-de-testes-para-coronavirus-com-ate-2-mil-exames-diarios/
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COLÔMBIA 

● Em 21 de março, a vice-presidente da Colômbia confirmou a primeira importação de 50.000 

testes COVID-19 PCR RT da Coréia.  

● Além do Instituto Nacional de Saúde algumas universidades e laboratórios departamentais 

se preparam para apoiar o diagnóstico de coronavírus em todo o país.  

Fonte: 

https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-importara-50000-pruebas-para-

coronavirus-desde-corea-articulo-910506 

https://www.semana.com/mundo/articulo/autorizada-primera-prueba-para-detectar-el-

coronavirus-en-45-minutos/658525 

 

COREIA DO SUL 

 

Governo Metropolitano de Seul 

● “Drive-Thru” Testes rápidos para COVID-19: operações da estação de teste de coronavírus 

“drive-thru” a partir de 3 de março para uma detecção mais fácil e rápida dos infectados.  

Fonte: 

http://english.seoul.go.kr/seoul-runs-drive-thru-coronavirus-testing-stations-for-faster-detection-

of-the-infectors/ 

 

CHILE 

 

O teste da COVID-19 não é gratuito para toda a população chilena. Os colaboradores da Fonasa 

(categorias A e B) e com mais de 60 anos de idade têm acesso gratuito ao exame na rede pública. 

Os do grupo C devem pagar $ 2.800 pesos chilenos e os do grupo D, $ 5.600 pesos chilenos, se forem 

ao hospital sem ordem médica. Se enviado por um médico, o teste é gratuito. Os preços no setor 

privado são muito mais altos, variando de 36.000 a 74.000 pesos chilenos (entre 213 e 438 reais). 

Fonte: 

https://ciperchile.cl/2020/03/19/el-negocio-del-coronavirus-altos-precios-en-clinicas-y-cobros-

abusivos-por-productos-en-internet/ 

https://www.eleconomistaamerica.cl/actualidad-eAm-chile/noticias/10415917/05/20/Crean-test-

online-para-autodiagnosticar-probabilidad-de-tener-coronavirus.html 

 

 

https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-importara-50000-pruebas-para-coronavirus-desde-corea-articulo-910506
https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-importara-50000-pruebas-para-coronavirus-desde-corea-articulo-910506
https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-importara-50000-pruebas-para-coronavirus-desde-corea-articulo-910506
https://www.elespectador.com/coronavirus/colombia-importara-50000-pruebas-para-coronavirus-desde-corea-articulo-910506
https://www.semana.com/mundo/articulo/autorizada-primera-prueba-para-detectar-el-coronavirus-en-45-minutos/658525
https://www.semana.com/mundo/articulo/autorizada-primera-prueba-para-detectar-el-coronavirus-en-45-minutos/658525
http://english.seoul.go.kr/seoul-runs-drive-thru-coronavirus-testing-stations-for-faster-detection-of-the-infectors/
http://english.seoul.go.kr/seoul-runs-drive-thru-coronavirus-testing-stations-for-faster-detection-of-the-infectors/
https://ciperchile.cl/2020/03/19/el-negocio-del-coronavirus-altos-precios-en-clinicas-y-cobros-abusivos-por-productos-en-internet/
https://ciperchile.cl/2020/03/19/el-negocio-del-coronavirus-altos-precios-en-clinicas-y-cobros-abusivos-por-productos-en-internet/
https://www.eleconomistaamerica.cl/actualidad-eAm-chile/noticias/10415917/05/20/Crean-test-online-para-autodiagnosticar-probabilidad-de-tener-coronavirus.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/actualidad-eAm-chile/noticias/10415917/05/20/Crean-test-online-para-autodiagnosticar-probabilidad-de-tener-coronavirus.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/actualidad-eAm-chile/noticias/10415917/05/20/Crean-test-online-para-autodiagnosticar-probabilidad-de-tener-coronavirus.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/actualidad-eAm-chile/noticias/10415917/05/20/Crean-test-online-para-autodiagnosticar-probabilidad-de-tener-coronavirus.html
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ESPANHA 

● O Ministério da Saúde, Consumo e Bem-Estar Social da Espanha adquiriu cinco milhões de 

unidades de testes rápidos, das quais mais de um milhão foram distribuídos entre as 

Comunidades Autónomas. 

● Esses testes diagnósticos são realizados principalmente no ambiente hospitalar e em lares 

de idosos e centros socioambientais. No primeiro caso, o teste rápido é indicado em 

pacientes com alta suspeita clínica. 

Fonte: 

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4849 

 

FRANÇA 

Prefeitura de Paris 

● Teste em Lares de Idosos: para lidar com a progressão da epidemia de Covid-19 e proteger 

as pessoas mais expostas, a cidade de Paris decidiu na segunda-feira, 6 de abril, lançar uma 

grande campanha de testes sistemáticos. No total, Paris tem mais de 7.000 pessoas em lar 

de idosos (estabelecimento de acomodação para idosos dependentes). Quinze 

estabelecimentos são administrados pelos Centros de Ação Social da cidade de Paris 

(CASVP), incluindo 10 localizados em Paris e 5 na região de Ile-de-France, ou seja, mais de 

2.100 residentes e cerca de 1.800 funcionários de enfermagem. O objetivo é ter um 

conhecimento exato da situação da epidemia e ser capaz de estabelecer dispositivos de 

contenção ainda mais eficazes para retardar a propagação. 

Fonte:  

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-grande-campagne-de-depistage-dans-tous-les-ehpad-

parisiens-7761  

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4849
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-grande-campagne-de-depistage-dans-tous-les-ehpad-parisiens-7761
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-grande-campagne-de-depistage-dans-tous-les-ehpad-parisiens-7761
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PORTUGAL 

 

● Portugal já realizou cerca de 200.000 testes de diagnóstico desde o dia 1 de março e possui 

um milhão para testagem rápida. A capacidade instalada para o diagnóstico é de cerca de 

11.000 testes por dia (7.000 no setor público, 4.000 no privado), aos quais acrescem testes 

realizados nas instituições de investigação das diversas universidades do país. 

● Do total de testes efetuados, 54% foram realizados nos laboratórios públicos e os restantes 

46% nos privados; 

Fonte: 

https://covid19.min-saude.pt/110-mil-testes-realizados-desde-o-inicio-de-marco/ 

https://covid19.min-saude.pt/portugal-tem-mais-de-um-milhao-de-testes-de-diagnostico-em-

stock/ 

 

RÚSSIA 

 

● Segundo a agência federal Rospotrebnadzor, a Rússia realizou mais de 795.000 testes de 

COVID-19 até o início de abril de 2020. 

● De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, o órgão de vigilância da saúde da Rússia 

(Rosdravnadzor) desenvolveu um teste rápido de coronavírus com 94% de precisão e o 

resultado sai em 40 minutos. 

Moscou 

● O Governo da Cidade de Moscou realizou cerca de 200 mil testes de COVID-19 em 145 mil 

pessoas durante o mês de março de 2020. Dois laboratórios federais do Serviço Federal de 

Vigilância sobre Proteção dos Direitos do Consumidor e Bem-Estar Humano (Rospotrebnadzor) 

e nove municipais estão envolvidos nos testes. Empresas privadas também estão aderindo por 

meio de acordos de cooperação. 

○ O teste é obrigatório para pessoas que residem com pacientes confirmados com COVID-

19. Pacientes com pneumonia e seus familiares também são testados. Além disso, grupos 

de alto risco - idosos com mais de 65 anos e pessoas com doenças crônicas - realizam o 

teste se desenvolverem sintomas comuns de resfriado. 

○ Em alguns casos, o médico pode encaminhar qualquer pessoa com sintomas de resfriado 

comum para o teste de COVID-19. 

○ As amostras são colhidas em laboratórios de Reação em Cadeia da Polimerase (RCP) de 

hospitais e em centros de diagnóstico de Moscou. Sua capacidade permite realizar mais 

de 10 mil testes por dia. 

https://covid19.min-saude.pt/110-mil-testes-realizados-desde-o-inicio-de-marco/
https://covid19.min-saude.pt/portugal-tem-mais-de-um-milhao-de-testes-de-diagnostico-em-stock/
https://covid19.min-saude.pt/portugal-tem-mais-de-um-milhao-de-testes-de-diagnostico-em-stock/
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○ Os testes positivos dos laboratórios da cidade podem ser cruzados com os dos federais 

(no Centro de Higiene e Epidemiologia e no Centro Anti-Praga). 

Fonte: 

https://www.mos.ru/en/news/item/72303073/ 

https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-

a69117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mos.ru/en/news/item/72303073/
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-a69117
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-a69117
https://www.eleconomistaamerica.cl/actualidad-eAm-chile/noticias/10415917/05/20/Crean-test-online-para-autodiagnosticar-probabilidad-de-tener-coronavirus.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/actualidad-eAm-chile/noticias/10415917/05/20/Crean-test-online-para-autodiagnosticar-probabilidad-de-tener-coronavirus.html
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POLÍTICAS DE ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO 

 

PANORAMA GERAL 

 

● No geral, todos os países/cidades estão impondo às mesmas restrições, cada um com 

pequenas variações em termos de tempo, controle e intensidade da restrição. 

● A maioria possui restrições parciais ou totais nos aeroportos, algumas por um período de 

15 dias, outras por 30 e outras por tempo indeterminado. Alguns permitem apenas a 

entrada de nacionais e outros proíbem totalmente a entrada de qualquer voo internacional. 

● Os cruzeiros foram cancelados e alguns também fecharam suas fronteiras marítimas, 

terrestres e fluviais. 

● Todas cidades consultadas promovem o trabalho de home office e o acesso virtual aos 

serviços. 

● Foram fechados os espaços de cultura, lazer e esporte e alguns impuseram restrições a 

qualquer tipo de evento com mais de 50 pessoas. 

● Nos países europeus, a medida de quarentena é muito mais firme do que nos países latino-

americanos que, até o presente momento desta versão, começaram a implementar, pouco 

a pouco. Por exemplo, em Bogotá (Colômbia) está sendo feito uma simulação de isolamento 

total na cidade desde sexta-feira, 20/03, à segunda-feira 23/03, como teste para que caso 

seja realmente necessário que a cidade fique em isolamento total por mais tempo.  

● Um ponto comum que alguns ainda estão tentando melhorar é a maneira pela qual o 

isolamento preventivo obrigatório é monitorado e controlado, alguns o fazem por meio de 

aplicativos e outros impuseram multas para aqueles que não cumprem esta restrição. 

 

SÃO PAULO 

 A Prefeitura por meio do Decreto 59.363 de 2020 estabeleceu quarentena desde 23 de 

março até 10 de maio na Cidade de São Paulo; 

● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, instalou faixas dia 09/04 

em 15 locais (praças públicas, canteiros e vias) para desmotivar o uso desses espaços como 

medida de conscientização e prevenção da população, especialmente os idosos, devido à 

pandemia do novo coronavírus  

● O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo apontou que 

o percentual de isolamento social na cidade de São Paulo foi de 58% no domingo (19 de 

abril). A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências 

de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível 

apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de 

conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras. 
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● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), elaborou 

um estudo inédito, a partir da base de dados do Waze, com quem mantém parceria, para 

compartilhamento de informações que ajudem na gestão do trânsito da capital paulista e 

melhorem o bem-estar da população.  

Fonte: 

 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID=c

e14e206a9ebe113ffcd9db61c557140 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=295948 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-

eclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-faixas-com-mensagens-de-

conscientizacao-em-pracas-na-regiao-de-pinheiros 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-coordenadora-de-vigilancia-em-saude-

esclarece-medidas-de-prevencao-a-covid-19 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-capital-ainda-nao-atinge-indice-ideal-de-70-de-

isolamento 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/isolamento-social-na-capital-foi-de-50-na-ultima-segunda-

feira 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-declara-ponto-facultativo-no-dia-20 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sao-paulo-prorroga-

quarentena-ate-dia-10-de-maio/ 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/isolamento-social-na-capital-foi-de-58-no-ultimo-domingo 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-prorroga-quarentena-ate-10-de-maio-veja-o-que-

abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/dronepol-auxilia-na-operacao-integrada-de-fiscalizacao-de-

comercio 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/equipes-do-servico-funerario-municipal-fazem-campanha-

para-fortalecer-isolamento-social 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/feriado-de-tiradentes-prefeito-pede-para-que-populacao-

fique-em-casa 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-apresenta-estudo-inedito-para-avaliar-a-situacao-

do-transito-da-cidade-em-epoca-de-isolamento-social 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/isolamento-social-na-capital-foi-de-57-na-ultima-terca-feira 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-se-espalha-por-todas-as-regioes-da-capital 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/equipes-do-servico-funerario-municipal-fazem-campanha-

para-fortalecer-isolamento-social 

 

 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID=ce14e206a9ebe113ffcd9db61c557140
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID=ce14e206a9ebe113ffcd9db61c557140
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=295948
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-faixas-com-mensagens-de-conscientizacao-em-pracas-na-regiao-de-pinheiros
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-faixas-com-mensagens-de-conscientizacao-em-pracas-na-regiao-de-pinheiros
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-coordenadora-de-vigilancia-em-saude-esclarece-medidas-de-prevencao-a-covid-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-coordenadora-de-vigilancia-em-saude-esclarece-medidas-de-prevencao-a-covid-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-capital-ainda-nao-atinge-indice-ideal-de-70-de-isolamento
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-capital-ainda-nao-atinge-indice-ideal-de-70-de-isolamento
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/isolamento-social-na-capital-foi-de-50-na-ultima-segunda-feira
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/isolamento-social-na-capital-foi-de-50-na-ultima-segunda-feira
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-declara-ponto-facultativo-no-dia-20
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-declara-ponto-facultativo-no-dia-20
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sao-paulo-prorroga-quarentena-ate-dia-10-de-maio/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sao-paulo-prorroga-quarentena-ate-dia-10-de-maio/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/isolamento-social-na-capital-foi-de-58-no-ultimo-domingo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-prorroga-quarentena-ate-10-de-maio-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-prorroga-quarentena-ate-10-de-maio-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/dronepol-auxilia-na-operacao-integrada-de-fiscalizacao-de-comercio
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/dronepol-auxilia-na-operacao-integrada-de-fiscalizacao-de-comercio
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/equipes-do-servico-funerario-municipal-fazem-campanha-para-fortalecer-isolamento-social
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/equipes-do-servico-funerario-municipal-fazem-campanha-para-fortalecer-isolamento-social
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/feriado-de-tiradentes-prefeito-pede-para-que-populacao-fique-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/feriado-de-tiradentes-prefeito-pede-para-que-populacao-fique-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-apresenta-estudo-inedito-para-avaliar-a-situacao-do-transito-da-cidade-em-epoca-de-isolamento-social
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-apresenta-estudo-inedito-para-avaliar-a-situacao-do-transito-da-cidade-em-epoca-de-isolamento-social
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/isolamento-social-na-capital-foi-de-57-na-ultima-terca-feira
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-se-espalha-por-todas-as-regioes-da-capital
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ÁFRICA DO SUL 

● A África do Sul declarou, no dia 15/03/2020, Estado de Desastre Nacional, o que coloca em 

vigor diversas normas, como: 

○ Suspensão de visitas a centros de correção, locais de detenção, celas provisórias e 

edifícios do Departamento de Desenvolvimento Social por 30 dias. 

○ Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância (ECD, na sigla em inglês) estão 

fechados desde 18/03/2020. 

○ Aglomerações estão restritas a 100 pessoas. 

○ Funerais estão limitados a 50 pessoas e os familiares próximos de um falecido que 

desejam viajar para o funeral, precisam de uma permissão assinada pela Justiça. Em 

culturas que realizam "funerais rápidos" no país, os participantes podem ir a uma 

delegacia de polícia e obter a declaração. 

○ Pais divorciados com guarda compartilhada precisam apresentar um plano de 

coparentalidade aprovado pelo tribunal para que as crianças se desloquem entre 

eles. Inicialmente este movimento havia sido totalmente proibido, mas agora é 

possível apresentando pelo menos uma certidão de nascimento para provar a 

relação parental com os filhos. 

Fonte: 

https://sacoronavirus.co.za/2020/04/16/state-of-national-disaster-regulations-extended-

lockdown/#iLightbox[gallery-1]/2 

https://sacoronavirus.co.za/2020/03/19/regulations-to-prevent-the-spread-of-covid-

19/#iLightbox[gallery-1]/9 

https://www.businessinsider.co.za/lockdown-extension-what-we-know-about-the-new-rules-

2020-4 

 

ALEMANHA 

 

Berlim 

● O Senado de Berlim anunciou a extensão da vigência do chamado banimento de contato, 

que estava previsto para terminar em 05/04/2020. A medida, que vigora desde o dia 

23/03/2020, foi estendida até 19/04/2020. 

● Caso haja violação das regras, multas serão aplicadas. Para tanto, foi aprovado também um 

catálogo de multas, o que deixa mais claro quais violações serão sancionadas e de maneira 

isso será feito.  

https://sacoronavirus.co.za/2020/04/16/state-of-national-disaster-regulations-extended-lockdown/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/2
https://sacoronavirus.co.za/2020/04/16/state-of-national-disaster-regulations-extended-lockdown/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/2
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/19/regulations-to-prevent-the-spread-of-covid-19/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/9
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/19/regulations-to-prevent-the-spread-of-covid-19/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/9
https://www.businessinsider.co.za/lockdown-extension-what-we-know-about-the-new-rules-2020-4
https://www.businessinsider.co.za/lockdown-extension-what-we-know-about-the-new-rules-2020-4
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● De acordo com a regra, todos os berlinenses devem permanecer em casa para limitar 

contato físico e diminuir o espalhamento da COVID-19. Entretanto, há exceções, como idas 

ao médico, compras, caminhadas com cachorro e práticas de esporte e caminhadas ao ar 

livre. Além disso, deve ser respeitada a distância de 1,5 metros entre pessoas e aglomeração 

de mais de duas pessoas está proibida. Para famílias, o grupo pode ser maior. Outra exceção 

é que se sentar em um pequeno círculo de até duas pessoas ou em família em parques para 

uma pequena pausa é permitido, desde que seja respeitada a distância de 5 metros entre 

um grupo e outro. Churrascos também estão proibidos pela medida. 

 

Fonte: 

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6130393-6098215-coronavirus-contact-restrictions-

extende.en.html 

 

ARGENTINA 

 

● A Argentina renovou as medidas de confinamento social, preventivo e obrigatório em todo 

país, com fechamento de fronteiras para estrangeiros não residentes até dia 27 de abril para 

todo o país. 

 

Fonte:  

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento 

 

CANADÁ 

 

Prefeitura de Toronto 

● Policiais municipais e fiscais de licenciamento e normas estão realizando rondas nos 

parques da cidade em Toronto, nos fins de semana, para conscientizar o público e reforçar 

o distanciamento físico e os fechamentos de comodidades do parque. 

● Para evitar a propagação da COVID-19, o Departamento de Saúde Pública de Toronto 

incentiva os residentes a ficar em casa, quando possível, e a reduzir suas interações com os 

outros, adotando uma política de distanciamento social.  

Fonte:  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-practicing-social-

distancing/ 

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media- 

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=F1891CBC6FE4E0488525854100

6756C5 

 

 

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6130393-6098215-coronavirus-contact-restrictions-extende.en.html
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6130393-6098215-coronavirus-contact-restrictions-extende.en.html
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-practicing-social-distancing/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-practicing-social-distancing/
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=F1891CBC6FE4E04885258541006756C5
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=F1891CBC6FE4E04885258541006756C5
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=F1891CBC6FE4E04885258541006756C5
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CHILE 

 

● Há vários dias, o governo decretou uma quarentena total e isolamento de várias comunas 

em todo o país. De acordo com o último relatório entregue por Jaime Mañalich, Ministro da 

Saúde o isolamento continuará em algumas comunas e zonas e em outras, dependerá do 

número de casos em cada uma. 

● Um Estado de Exceção Constitucional de Catástrofe foi decretado por 90 dias a partir das 

0h de 19 de março (pelo menos até 19 de junho).  

● A partir de 19 de março os shoppings centers serão fechados, com exceção das lojas 

essenciais para o abastecimento das famílias: supermercados, farmácias, centros médicos, 

bancos e lojas de artigos para o lar. 

● O fechamento de fronteiras terrestres, marítimas e áreas para o trânsito de estrangeiros foi 

decretado a partir de 18 de março. 

● Com relação à entrada de passageiros por mar, de 15 de março a 30 de setembro, são 

proibidos os desembarques em todos os portos de cruzeiros de passageiros chilenos. 

 

Fonte: 

https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/ 

https://www.minsal.cl/desde-el-jueves-la-zona-poniente-de-puente-alto-y-nueva-imperial-se-

suman-a-la-cuarentena/ 

  

 

CHINA 

 

Wuhan 

● As autoridades da cidade adotaram o isolamento horizontal de 23/01/2020 a 08/04/2020, 

totalizando quase 11 semanas de isolamento. Após esse período, o retorno das atividades tem 

sido feito de forma gradual. 

● Além disso, o uso de máscara é obrigatório em espaços públicos. 

● O Governo da cidade estabeleceu um controle de preços para evitar a venda de máscaras com 

preços abusivos. 

● O controle de temperatura na entrada de hotéis e outros estabelecimentos se tornou habitual 

na cidade. 

Fonte: 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-02/wuhan-se-blinda-antes-de-reabrir.html 

https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
https://www.minsal.cl/desde-el-jueves-la-zona-poniente-de-puente-alto-y-nueva-imperial-se-suman-a-la-cuarentena/
https://www.minsal.cl/desde-el-jueves-la-zona-poniente-de-puente-alto-y-nueva-imperial-se-suman-a-la-cuarentena/
https://www.minsal.cl/desde-el-jueves-la-zona-poniente-de-puente-alto-y-nueva-imperial-se-suman-a-la-cuarentena/
https://www.minsal.cl/desde-el-jueves-la-zona-poniente-de-puente-alto-y-nueva-imperial-se-suman-a-la-cuarentena/
https://www.minsal.cl/desde-el-jueves-la-zona-poniente-de-puente-alto-y-nueva-imperial-se-suman-a-la-cuarentena/
https://www.minsal.cl/desde-el-jueves-la-zona-poniente-de-puente-alto-y-nueva-imperial-se-suman-a-la-cuarentena/
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https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-30/retratos-de-wuhan-uma-cidade-em-

quarentena-vista-por-dentro.html 

  

COLÔMBIA 

 

● Isolamento nacional preventivo obrigatório desde 24 de março até 10 de maio: 

 O isolamento nacional preventivo obrigatório é prorrogado até 27 de abril 

 O isolamento nacional preventivo obrigatório para pessoas com mais de 70 anos vai 

até 31 de maio 

 As Escolas e Universidades públicas e privadas continuarão com aulas virtuais pelo 

menos até 31 de maio 

 Proibido a entrada e o trânsito de voos nacionais e internacionais até 30 de maio. 

● Fechamento de todas as fronteiras terrestres, marítimas e fluviais de 17 de março a 30 de 

maio. 

 

Fonte: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html 

https://id.presidencia.gov.co/ 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-

del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-

qkkJ7pV5N1S4 

 

  

COREIA DO SUL 

 

Governo Metropolitano de Seul 

● Monitoramento por Inteligência Artificial (IA): devido ao aumento no número de 

indivíduos que entraram em quarentena própria, o Governo Metropolitano de Seul 

introduziu um sistema de inteligência artificial para monitoramento ativo e eficiente de tais 

indivíduos.  

● Campanha de Distanciamento Social: “Hold up! Let’s Take a Break from Social Life 

● Desinfecção em massa: após o conhecimento de casos e surtos em prédios públicos 

específicos, o governo de Seul fecha imediatamente o local e manda todos os residentes 

ficarem em quarentena imediata.  

Fonte: 

http://english.seoul.go.kr/hold-up-lets-take-a-break-from-social-life/ 

http://english.seoul.go.kr/seoul-enforces-concentrated-disinfection-due-to-mass-covid-19-

outbreak/?cat=29 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-30/retratos-de-wuhan-uma-cidade-em-quarentena-vista-por-dentro.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-30/retratos-de-wuhan-uma-cidade-em-quarentena-vista-por-dentro.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-30/retratos-de-wuhan-uma-cidade-em-quarentena-vista-por-dentro.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-30/retratos-de-wuhan-uma-cidade-em-quarentena-vista-por-dentro.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://id.presidencia.gov.co/
https://id.presidencia.gov.co/
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
http://english.seoul.go.kr/hold-up-lets-take-a-break-from-social-life/
http://english.seoul.go.kr/seoul-enforces-concentrated-disinfection-due-to-mass-covid-19-outbreak/?cat=29
http://english.seoul.go.kr/seoul-enforces-concentrated-disinfection-due-to-mass-covid-19-outbreak/?cat=29
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http://english.seoul.go.kr/seoul-introduces-the-covid-19-%e3%80%8cai-monitoring-call-

system%e3%80%8d/?cat=29 

 

 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

 

● Suspensão a partir de 19 de março de todos os serviços e atividades de todos os cruzeiros 

marítimos, acampamentos no deserto, safaris e restaurantes flutuantes. 

● A Smart Dubai instou todos a fazer uso dos serviços oferecidos pela plataforma e aplicativo 

'DubaiNow', o aplicativo 'DubaiNow' oferece 116 serviços de 33 entidades que se 

enquadram em 10 categorias diferentes, a saber: segurança e justiça, transporte público, 

vistos e residência, veículos automotores, saúde, negócios e emprego, educação, moradia, 

islamismo e doações e serviços públicos. Serviços. 

 

Fonte: 

http://wam.ae/en/category/coronavirus_updates 

https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-uae-bans-citizens-from-traveling-mandates-14-

day-quarantine-for-entrants.html 

 

 

ESPANHA 

 

Isolamento social desde o dia 12 de março em todo país decretado pelo Governo da Espanha e já 

prorrogado pela segunda vez.   

 

Fonte:  

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4832 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 

 

FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Deslocamentos internos na cidade foram proibidos: de acordo com as decisões do 

governo, os deslocamentos internos são proibidos, exceto em casos específicos sujeitos a 

um certificado para levar consigo.  

● Encerramento até novo aviso dos seguintes locais abertos ao público: restaurantes, cafés, 

cinemas, boates, lojas consideradas "não essenciais". Lojas e mercados de alimentos, 

farmácias, postos de gasolina, bancos e tabaco e assessorias de imprensa permanecerão 

http://english.seoul.go.kr/seoul-introduces-the-covid-19-%e3%80%8cai-monitoring-call-system%e3%80%8d/?cat=29
http://english.seoul.go.kr/seoul-introduces-the-covid-19-%e3%80%8cai-monitoring-call-system%e3%80%8d/?cat=29
http://english.seoul.go.kr/seoul-introduces-the-covid-19-%e3%80%8cai-monitoring-call-system%e3%80%8d/?cat=29
http://english.seoul.go.kr/seoul-introduces-the-covid-19-%e3%80%8cai-monitoring-call-system%e3%80%8d/?cat=29
http://wam.ae/en/category/coronavirus_updates
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-uae-bans-citizens-from-traveling-mandates-14-day-quarantine-for-entrants.html
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-uae-bans-citizens-from-traveling-mandates-14-day-quarantine-for-entrants.html
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-uae-bans-citizens-from-traveling-mandates-14-day-quarantine-for-entrants.html
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-uae-bans-citizens-from-traveling-mandates-14-day-quarantine-for-entrants.html
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4832
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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abertos. Desde 16 de março, os serviços municipais concentram-se apenas em atividades 

essenciais para os parisienses. 

Fonte:  

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672 

 

ITÁLIA 

 

● Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, anunciou na noite do dia 09 de março que todo 

o país ficará em situação de isolamento, assim como já estavam a Lombardia e outras 14 

províncias do norte. Os deslocamentos estão proibidos em todo o território e só será 

permitido viajar dentro da Itália por motivos justificados de trabalho, por questões de saúde 

ou por outras razões de urgência devidamente comprovadas. 

● No final de fevereiro, o governo decretou "toque de recolher" em 11 cidades, 10 delas na 

região da Lombardia.  

 

Prefeitura de Milão 

● Anjos Digitais: foi criado um novo serviço digital em cooperação e suporte da Samsung 

Italia. Os idosos com mais de 65 anos terão mais de 130 'anjos digitais' disponíveis, que 

fornecerão conselhos técnicos e dicas sobre como entrar em contato com entes queridos 

por meio da tecnologia (por exemplo, instruções para ativar chamadas de vídeo no Skype 

ou Whatsapp).  

 

Fonte:  

http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202034135-emergenza-coronavirus-15-

indicazioni-per-l%E2%80%99effettuazione-dell%E2%80%99isolamento-domiciliare/ 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-09/italia-amplia-as-medidas-de-isolamento-a-

todo-o-pais-para-frear-o-coronavirus.html 

https://www.gazetadopovo.com.br/republica/coronavirus-italia-isolamento/ 

https://epoca.globo.com/coronavirus-milao-vira-cidade-fantasma-depois-de-casos-confirmados-

da-doenca-na-italia-24271224 

https://www.comune.milano.it/-/milano-aiuta.-da-oggi-130-digital-angel-a-supporto-degli-over-

65-grazie-allo-020202?fbclid=IwAR0RNMj2-

24oH6KGlgbxClun9lVbXNcaIY7lgjU3fUw8_X7ilOLCDtYaCME 

 

 

 

 

 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672
http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202034135-emergenza-coronavirus-15-indicazioni-per-l%E2%80%99effettuazione-dell%E2%80%99isolamento-domiciliare/
http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202034135-emergenza-coronavirus-15-indicazioni-per-l%E2%80%99effettuazione-dell%E2%80%99isolamento-domiciliare/
http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202034135-emergenza-coronavirus-15-indicazioni-per-l%E2%80%99effettuazione-dell%E2%80%99isolamento-domiciliare/
http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202034135-emergenza-coronavirus-15-indicazioni-per-l%E2%80%99effettuazione-dell%E2%80%99isolamento-domiciliare/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-09/italia-amplia-as-medidas-de-isolamento-a-todo-o-pais-para-frear-o-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-09/italia-amplia-as-medidas-de-isolamento-a-todo-o-pais-para-frear-o-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-09/italia-amplia-as-medidas-de-isolamento-a-todo-o-pais-para-frear-o-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-09/italia-amplia-as-medidas-de-isolamento-a-todo-o-pais-para-frear-o-coronavirus.html
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/coronavirus-italia-isolamento/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/coronavirus-italia-isolamento/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/coronavirus-italia-isolamento/
https://epoca.globo.com/coronavirus-milao-vira-cidade-fantasma-depois-de-casos-confirmados-da-doenca-na-italia-24271224
https://epoca.globo.com/coronavirus-milao-vira-cidade-fantasma-depois-de-casos-confirmados-da-doenca-na-italia-24271224
https://www.comune.milano.it/-/milano-aiuta.-da-oggi-130-digital-angel-a-supporto-degli-over-65-grazie-allo-020202?fbclid=IwAR0RNMj2-24oH6KGlgbxClun9lVbXNcaIY7lgjU3fUw8_X7ilOLCDtYaCME
https://www.comune.milano.it/-/milano-aiuta.-da-oggi-130-digital-angel-a-supporto-degli-over-65-grazie-allo-020202?fbclid=IwAR0RNMj2-24oH6KGlgbxClun9lVbXNcaIY7lgjU3fUw8_X7ilOLCDtYaCME
https://www.comune.milano.it/-/milano-aiuta.-da-oggi-130-digital-angel-a-supporto-degli-over-65-grazie-allo-020202?fbclid=IwAR0RNMj2-24oH6KGlgbxClun9lVbXNcaIY7lgjU3fUw8_X7ilOLCDtYaCME
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JAPÃO 

 

● O primeiro-ministro Shinzo Abe declarou em 6 de abril o estado de emergência no Japão. 

Esta medida entrou em vigor no mesmo dia e continuará até pelo menos 6 de maio, 

abrange Tóquio e Osaka, bem como as prefeituras de Saitama, Kanagawa, Chiba, Hyogo e 

Fukuoka.  

 

Fonte: 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/07/national/japan-coronavirus-emergency-

declared/#.Xo3T58gzbIU 

https://thediplomat.com/2020/03/japan-takes-additional-measures-to-fight-coronavirus-

outbreak/ 

 

MÉXICO 

 

● De 23 de março a 30 de abril, o Governo mexicano realizou as ações da Jornada Nacional da 

Boa Distância. 

● Pessoas que sofrem de doenças como: diabetes, hipertensão, obesidade mórbida, 

insuficiência renal, lúpus, câncer, doenças cardíacas e respiratórias, bem como pessoas que 

realizaram transplantes, idosos a partir dos 60 anos, gestantes e encarregadas de cuidar de 

suas filhas e filhos menores de 12 anos devem ficar em casa. 

● Distância saudável, se você tiver contato com pessoas fora do núcleo familiar, tenha pelo 

menos 1,5 metros de distância um do outro. 

● Proteção e atendimento ao idoso, a medida mais importante é o isolamento social 

voluntário para idosos e seguir recomendações de distâncias saudáveis e medidas de 

prevenção se os idosos são visitados. 

● Saudação à distância, não saudar por beijo, mão ou abraço. 

 

Fonte: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545490/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-

19_2020.04.06.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/07/national/japan-coronavirus-emergency-declared/#.Xo3T58gzbIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/07/national/japan-coronavirus-emergency-declared/#.Xo3T58gzbIU
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545490/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.06.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545490/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.04.06.pdf
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PORTUGAL 

 

● A Direção-Geral da Saúde do Governo de Portugal lançou no início de abril um manual com 

todas as dúvidas sobre recomendações de isolamento social em todo país para a população. 

 

Lisboa 

● Entregas ao domicílio 

- Bicicletas compartilhadas - Abertura da rede de bicicletas partilhadas para apoio às 

entregas em domicílio; 

- Táxis e TVDE - Parceria com táxis e serviços de mobilidade para disponibilização de um 

serviço de entregas com condições especiais enquanto durar o estado de emergência; 

 

● Criação do portal Estamos Abertos  

-Plataforma que informa qual o comércio local que está aberto e que produtos oferece, de 

modo a evitar deslocações desnecessárias; 

 

● Rastreio COVID 19  

– Criação em articulação com as entidades de saúde competentes de 2 centros de rastreio 

na cidade de Lisboa. 

 

Fonte: 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/04/Distanciamento-social-07-04-

2020.pdf 

https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio  

 

 

REINO UNIDO 

 

Em entrevista para a rádio BBC, realizada dia 24 de abril, o Secretário de Saúde do governo britânico, 

Matt Hancok, declarou que compreende a pressão econômica para a remoção das restrições 

causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas que não permitirá mudanças nas políticas de 

isolamento até que essas se apresentem de fato seguras à população.  

 

Fonte: 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/04/24/reino-unido-mantera-

restricoes-ate-que-seja-seguro-diz-secretario-da-saude.htm 

 

 

 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/04/Distanciamento-social-07-04-2020.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/04/Distanciamento-social-07-04-2020.pdf
https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/04/24/reino-unido-mantera-restricoes-ate-que-seja-seguro-diz-secretario-da-saude.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/04/24/reino-unido-mantera-restricoes-ate-que-seja-seguro-diz-secretario-da-saude.htm
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RÚSSIA 

 

● O presidente do país anunciou uma extensão da "semana de folga" em todo o país até 30 

de abril de 2020. 

● O Governo anunciou que deve delegar o poder de decisão sobre medidas de enfrentamento 

à COVID-19 às autoridades regionais, dadas as diferenças regionais nas taxas de infecção. 

● Um decreto assinado pelo presidente impõe severas punições - incluindo até cinco anos de 

prisão - para pessoas condenadas por espalhar informações falsas sobre a COVID-19. A 

legislação também impõe punições para as pessoas que violarem as regras de quarentena 

de coronavírus, cuja sentença poderá chegar a sete anos de prisão. 

 

Moscou 

● O prefeito de Moscou proibiu temporariamente os moscovitas de visitarem os cemitérios da 

cidade, exceto os forem participar de funerais.  

● A polícia de Moscou poderá multar diretamente os moradores que violarem as ordens de 

isolamento, de acordo com um acordo entre o Ministério do Interior e o Governo da Cidade. 

 

Fonte: 

https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-

a6911  

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vremennyi-poryadok-posescheniya-kladbisch  

 

TAIWAN 

 

● O governo monitora por aplicativo os indivíduos recomendados para quarentena. Os 

indivíduos que violarem o isolamento sem autorização são multados em cerca de US$ 3 mil. 

● Como em Taiwan não existem contratos de trabalho aos moldes da CLT brasileira, grande 

parte dos trabalhadores ganham por dia de trabalho. Por isso, o governo está provendo 

assistência financeira para aqueles que não têm como fazer homeoffice, para incentivá-los 

a ficar em casa. 

● Controle de entrada e triagem de indivíduos de áreas de risco nos aeroportos taiwaneses 

desde 31 de dezembro de 2019 (dia que a China reportou sobre o vírus à OMS); resultado: 

controle e isolamento preventivo dos fatores de risco.  

Fonte: 

https://www.nbcnews.com/health/health-news/what-taiwan-can-teach-world-fighting-

coronavirus-n1153826 

https://www.cdc.gov.tw/En 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/13/814709530/with-odds-against-it-

taiwan-keeps-coronavirus-corralled 

 

 

https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-a6911
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-a6911
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-vremennyi-poryadok-posescheniya-kladbisch
https://www.nbcnews.com/health/health-news/what-taiwan-can-teach-world-fighting-coronavirus-n1153826
https://www.nbcnews.com/health/health-news/what-taiwan-can-teach-world-fighting-coronavirus-n1153826
https://www.cdc.gov.tw/En
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/13/814709530/with-odds-against-it-taiwan-keeps-coronavirus-corralled
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/13/814709530/with-odds-against-it-taiwan-keeps-coronavirus-corralled
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FECHAMENTO OU RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTOS 

PRIVADOS/PÚBLICOS - DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

PANORAMA GERAL 

 

● A prática do distanciamento social busca restringir o contato entre as pessoas por meio de 

várias medidas. A primeira delas é pedir que as pessoas fiquem em casa, o que já tem sido 

feito. Em seguida, ocorre o fechamento de escolas, universidades, escritórios e outros 

estabelecimentos considerados não prioritários, como cinemas, shoppings e academias. 

Isso já está ocorrendo, de forma gradativa, em vários estados do Brasil. Num momento 

seguinte, pode haver a redução ou interrupção dos sistemas de transporte público.   

● Se o número de casos continuar crescendo de forma exponencial, a situação pode evoluir 

para isolamento forçado, com todo mundo sendo obrigado a ficar em casa, só podendo sair 

para ir ao supermercado ou à farmácia. O Ministério da Saúde anunciou que essa medida 

poderá ser considerada quando, e se, 80% dos leitos de UTI estiverem ocupados devido à 

Covid-19. Ela já está em vigor em países como Itália, França e Espanha. 

 

SÃO PAULO 

Cidade de São Paulo 

● Está suspenso o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais de 

bens e mercadorias, atacadistas, varejistas e ambulantes, além de prestadores de serviço.  

● Cerca de 2 mil agentes têm trabalhado na conscientização de ambulantes e comerciantes 

em manter os estabelecimentos fechados. Os locais que descumprirem o decreto estão 

sujeitos à interdição imediata de suas atividades e, em caso de resistência, cassação do 

alvará de funcionamento, Termo de Permissão de Uso (TPU) ou autorização temporária. 

● Por tempo indeterminado, a visitação dos animais do Centro Municipal de Adoção de Cães 

e Gatos está suspensa.  

● Segundo o decreto nº 59.349/2020, as empresas indicadas como lavanderias, comércio de 

materiais de construção, farmácias, entre outros, devem iniciar suas atividades antes das 6 

horas ou após às 11 horas.  

● A Controladoria Geral do Município criou canais específicos de atendimento e rotinas 

especiais na Corregedoria Geral do Município. 

○ Advogados e servidores terão suas solicitações atendidas pelo telefone (11) 3334-

7135 e pelo e-mail cgmcorregedoria@prefeitura.sp.gov.br. 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200415&p=1&clipID=7b61b2d6d645d0b07bb07d72b706fba5
https://correioweb.prefeitura.sp.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://correioweb.prefeitura.sp.gov.br/exchange/lraquel/Caixa%2520de%2520entrada/Re:%2520Texto%2520Portaria%252007_xF8FF_2020%2520-%2520atendimento%2520CORR%2520-%2520valida%25C3%25A7%25C3%25A3o.EML/
https://correioweb.prefeitura.sp.gov.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://correioweb.prefeitura.sp.gov.br/exchange/lraquel/Caixa%2520de%2520entrada/Re:%2520Texto%2520Portaria%252007_xF8FF_2020%2520-%2520atendimento%2520CORR%2520-%2520valida%25C3%25A7%25C3%25A3o.EML/
mailto:cgmcorregedoria@prefeitura.sp.gov.br
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Estado de São Paulo  

● O Governo do Estado de São Paulo determinou o fechamento de todos os shoppings centers 

e academias de ginástica da capital paulista e da região metropolitana da capital para deter 

a propagação do coronavírus.  

● Os estabelecimentos cujas atividades foram listadas como excepcionalidades devem adotar 

medidas adicionais para combate ao coronavírus: intensificar as ações de limpeza, 

disponibilizar álcool em gel aos seus clientes e divulgar informações acerca da COVID-19 e 

das medidas de prevenção.  

Fonte: 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-

esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-

cidade-de-sao-paulo 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-

prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/ 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/covid-19-prefeitura-de-sp-recebe-

denuncias-de-comercio-aberto 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-medidas-de-fiscalizacao-da-prefeitura-tem-

como-objetivo-evitar-aglomeracoes 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/centro-de-adocao-de-caes-e-gatos-funciona-com-horario-

agendado 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/audiencias-publicas-do-orcamento-2021-sao-suspensas-em-

decorrencia-da-pandemia 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-publica-decreto-com-recomendacoes-

sobre-o-horario-de-funcionamento-das-atividades-industriais-comerciais-e-de-servicos 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/controladoria-geral-do-municipio-cria-canais-de-

atendimento-na-corregedoria-durante-periodo-de-situacao-de-emergencia-em-sao-paulo 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296363 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-acao-integrada-de-fiscalizacao-na-regiao-

central 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-fiscaliza-estabelecimentos-comerciais-na-regiao-

do-ipiranga 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/splica-desta-semana-tira-duvidas-sobre-funcionamento-do-

comercio-durante-a-quarentena 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-trabalha-na-conscientizacao-de-comerciantes-

em-manter-os-estabelecimentos-fechados 

 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/decreto-da-prefeitura-de-sao-paulo-para-a-quarentena-esclarece-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-quarentena-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade-de-sao-paulo
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/covid-19-prefeitura-de-sp-recebe-denuncias-de-comercio-aberto
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/covid-19-prefeitura-de-sp-recebe-denuncias-de-comercio-aberto
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-na-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-medidas-de-fiscalizacao-da-prefeitura-tem-como-objetivo-evitar-aglomeracoes
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-medidas-de-fiscalizacao-da-prefeitura-tem-como-objetivo-evitar-aglomeracoes
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/centro-de-adocao-de-caes-e-gatos-funciona-com-horario-agendado
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/centro-de-adocao-de-caes-e-gatos-funciona-com-horario-agendado
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/audiencias-publicas-do-orcamento-2021-sao-suspensas-em-decorrencia-da-pandemia
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/audiencias-publicas-do-orcamento-2021-sao-suspensas-em-decorrencia-da-pandemia
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-publica-decreto-com-recomendacoes-sobre-o-horario-de-funcionamento-das-atividades-industriais-comerciais-e-de-servicos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-publica-decreto-com-recomendacoes-sobre-o-horario-de-funcionamento-das-atividades-industriais-comerciais-e-de-servicos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/controladoria-geral-do-municipio-cria-canais-de-atendimento-na-corregedoria-durante-periodo-de-situacao-de-emergencia-em-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/controladoria-geral-do-municipio-cria-canais-de-atendimento-na-corregedoria-durante-periodo-de-situacao-de-emergencia-em-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/controladoria-geral-do-municipio-cria-canais-de-atendimento-na-corregedoria-durante-periodo-de-situacao-de-emergencia-em-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/controladoria-geral-do-municipio-cria-canais-de-atendimento-na-corregedoria-durante-periodo-de-situacao-de-emergencia-em-sao-paulo
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296363
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296363
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296363
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-acao-integrada-de-fiscalizacao-na-regiao-central
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-acao-integrada-de-fiscalizacao-na-regiao-central
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-fiscaliza-estabelecimentos-comerciais-na-regiao-do-ipiranga
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-fiscaliza-estabelecimentos-comerciais-na-regiao-do-ipiranga
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/splica-desta-semana-tira-duvidas-sobre-funcionamento-do-comercio-durante-a-quarentena
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/splica-desta-semana-tira-duvidas-sobre-funcionamento-do-comercio-durante-a-quarentena
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-trabalha-na-conscientizacao-de-comerciantes-em-manter-os-estabelecimentos-fechados
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-trabalha-na-conscientizacao-de-comerciantes-em-manter-os-estabelecimentos-fechados
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ÁFRICA DOL SUL 

 

● Restaurantes e serviços de entregas (delivery) devem permanecer fechados e 

supermercados podem abrir para a venda de produtos essenciais. Porém, a venda de 

alimentos quentes está proibida nesses estabelecimentos. 

● A venda de cigarros está proibida em todo o país. 

● Profissionais que prestam serviços emergenciais como encanadores, eletricistas, 

serralheiros, vidraceiros e mecânicos de automóveis estão liberados para exercerem seu 

trabalho. 

● A venda, distribuição e transporte de bebidas alcoólicas estão proibidos entre às 18h e 9h 

da manhã, de segunda à sábado e entre às 13h e 9h da manhã em domingos e feriados. 

Fonte: 

https://sacoronavirus.co.za/2020/04/16/state-of-national-disaster-regulations-extended-

lockdown/#iLightbox[gallery-1]/2 

https://sacoronavirus.co.za/2020/03/19/regulations-to-prevent-the-spread-of-covid-

19/#iLightbox[gallery-1]/9 

https://www.businessinsider.co.za/lockdown-extension-what-we-know-about-the-new-rules-

2020-4  

 

ALEMANHA 

 

Berlim 

● O Prefeito de Berlim determinou o fechamento de todos os bares, pubs e casas noturnas da 

cidade até o dia 30/04/2020. 

Fonte: 

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6108988-6098215-bars-pubs-clubs-will-be-

closed.en.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sacoronavirus.co.za/2020/04/16/state-of-national-disaster-regulations-extended-lockdown/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/2
https://sacoronavirus.co.za/2020/04/16/state-of-national-disaster-regulations-extended-lockdown/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/2
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/19/regulations-to-prevent-the-spread-of-covid-19/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/9
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/19/regulations-to-prevent-the-spread-of-covid-19/#iLightbox%5Bgallery-1%5D/9
https://www.businessinsider.co.za/lockdown-extension-what-we-know-about-the-new-rules-2020-4
https://www.businessinsider.co.za/lockdown-extension-what-we-know-about-the-new-rules-2020-4
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6108988-6098215-bars-pubs-clubs-will-be-closed.en.html
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6108988-6098215-bars-pubs-clubs-will-be-closed.en.html
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ARGENTINA 

 

● Mulheres grávidas, cidadãos com mais de 60 anos e pessoas no grupo de risco foram 

dispensados de frequentar seus lugares de trabalho.  

● No setor público nacional, todos os agentes estão autorizados a realizar tarefas em suas 

casas, com exceção daqueles que prestam serviços essenciais. No setor privado, 

recomenda-se às empresas que tomem medidas para permitir o trabalho remoto. 

● Durante o período de estado de emergência da COVID-19, os cidadãos deverão solicitar uma 

permissão especial para circular nas vias públicas somente se for absolutamente necessário 

ou se a condição de trabalho exigir. 

Fonte: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-para-el-

transporte-publico-trabajadores 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/solicitud-de-permiso-de-transito-durante-

emergencia-por-coronavirus 

 

 

CANADÁ 

 

Prefeitura de Toronto 

● A cidade de Toronto cancelou todos os principais eventos, festivais, conferências e 

atividades com participação em massa organizados pela cidade, programas culturais e todas 

as licenças da cidade para grandes eventos de participação em massa organizados por 

grupos externos em centros e praças cívicas, parques, espaços públicos (incluindo 

fechamentos de estradas), museus e centros culturais administrados pela cidade até 30 de 

junho. 

 

Fonte:  

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=014C0AD0DE2D2ABC8525853C

007119F0 

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=B41C3292C1F52F728525852D0

06D50ED 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ecd-General-Infection-Prevention-and-

Control-Practice-and-Disinfection-Guidance-for-Commercial-or-Residential-Buildings.pdf   

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/health-professionals/mass-gatherings-risk-assesment.html  

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8dbf-2019-Novel-Coronavirus-COVID-19-

Guidance-for-Large-Community-Events-Mass-Gatherings.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-para-el-transporte-publico-trabajadores
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-para-el-transporte-publico-trabajadores
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/solicitud-de-permiso-de-transito-durante-emergencia-por-coronavirus
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/solicitud-de-permiso-de-transito-durante-emergencia-por-coronavirus
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=014C0AD0DE2D2ABC8525853C007119F0
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=014C0AD0DE2D2ABC8525853C007119F0
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=014C0AD0DE2D2ABC8525853C007119F0
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=B41C3292C1F52F728525852D006D50ED
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=B41C3292C1F52F728525852D006D50ED
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=B41C3292C1F52F728525852D006D50ED
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ecd-General-Infection-Prevention-and-Control-Practice-and-Disinfection-Guidance-for-Commercial-or-Residential-Buildings.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ecd-General-Infection-Prevention-and-Control-Practice-and-Disinfection-Guidance-for-Commercial-or-Residential-Buildings.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/mass-gatherings-risk-assesment.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/mass-gatherings-risk-assesment.html
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8dbf-2019-Novel-Coronavirus-COVID-19-Guidance-for-Large-Community-Events-Mass-Gatherings.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8dbf-2019-Novel-Coronavirus-COVID-19-Guidance-for-Large-Community-Events-Mass-Gatherings.pdf
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COLÔMBIA 

 

Bogotá 

● Foram fechadas as instalações culturais como bibliotecas, casas de cultura, o museu de 

Bogotá, cinematecas, planetário e o teatro Jorge Eliecer Gaitán. 

● O caminho de Monserrate será fechado. 

● Ambientes esportivos e recreativos fechados 

 

Fonte:  

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-

del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-

qkkJ7pV5N1S4  

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html 

 

 

COREIA DO SUL 

 

Governo Metropolitano de Seul 

● Desde o início de fevereiro, devido ao surto de COVID-19, as instalações esportivas e 

culturais de Seul foram temporariamente fechadas. À medida que o nível da crise subir para 

"vermelho" (Nível 4), as instalações esportivas e culturais serão fechadas provisoriamente 

até novo aviso para evitar a propagação do vírus.  

 

Fonte:  

http://english.seoul.go.kr/seoul-launches-seven-preemptive-countermeasures-in-response/ 

 

 

ESPANHA 

 

A Espanha decretou fechamento de todos os estabelecimentos públicos e privados e proibiu acesso 

a praias e parques nacionais do país e praças das cidades. 

 

Cidade de Madri 

 

● Ordem de manutenção para serviços públicos municipais básicos; 

● Trabalho presencial apenas para as atividades essenciais (saúde, segurança, indústrias); 

● Prorrogação de todos os prazos administrativos e simplificação dos procedimentos 

administrativos em assuntos relacionados à COVID-19; 

 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
http://english.seoul.go.kr/seoul-launches-seven-preemptive-countermeasures-in-response/
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Fontes: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-

especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-

/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD  

 

FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Centros culturais e esportivos: a cidade de Paris decidiu fechar a partir de 14 de março e 

até novo aviso. 

● Parques: a cidade decidiu, em 16 de março, fechar os parques e jardins municipais até novo 

aviso. 

● Mercados de alimentos: permanecem abertos. Foram adotadas diretrizes muito rígidas de 

espaçamento para manter uma distância mínima entre os clientes, bem como de aplicação 

cuidadosa de barreiras sanitárias recomendados pelas autoridades de saúde.  

Fonte: 

https://www.paris.fr/coronavirus-covid-19 

 

ITÁLIA 

 

● No dia 09 de março, o primeiro-ministro do país suspendeu a circulação de pessoas por todo 

o território italiano. Foi orientado que os italianos não saiam de casa, apenas em casos de 

emergência médica ou familiar – e quem desobedecer às regras da quarentena está sujeito 

a três meses de prisão e multa.  

● Qualquer reunião pública, eventos esportivos (como partidas de futebol), funerais e 

casamentos foram cancelados.  

 

Fonte: 

https://www.corriere.it/tecnologia/20_marzo_09/coronavirus-parte-campagna-social-

iorestoacasa-l-appello-fermare-contagio-9799162e-61dd-11ea-9897-5c6f48cf812d.shtml  

https://twnews.it/it-news/coronavirus-italia-sui-social-la-campagna-iorestoacasa-da-giuliano-

sangiorgi-a-fiorello  

https://headtopics.com/it/coronavirus-sui-social-la-campagna-iorestoacasa-11752867  

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.paris.fr/coronavirus-covid-19
https://www.corriere.it/tecnologia/20_marzo_09/coronavirus-parte-campagna-social-iorestoacasa-l-appello-fermare-contagio-9799162e-61dd-11ea-9897-5c6f48cf812d.shtml
https://www.corriere.it/tecnologia/20_marzo_09/coronavirus-parte-campagna-social-iorestoacasa-l-appello-fermare-contagio-9799162e-61dd-11ea-9897-5c6f48cf812d.shtml
https://twnews.it/it-news/coronavirus-italia-sui-social-la-campagna-iorestoacasa-da-giuliano-sangiorgi-a-fiorello
https://twnews.it/it-news/coronavirus-italia-sui-social-la-campagna-iorestoacasa-da-giuliano-sangiorgi-a-fiorello
https://headtopics.com/it/coronavirus-sui-social-la-campagna-iorestoacasa-11752867
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RÚSSIA 

 

● A Rússia fechou suas fronteiras de 18/03/2020 a 01/05/2020 a cidadãos estrangeiros e 

apátridas, com exceção de residentes permanentes no país, diplomatas, tripulantes e 

passageiros em trânsito para outros países. 

 

Moscou 

● O Prefeito de Moscou informou que cidadãos recém-chegados do exterior devem se auto-

isolar por 14 dias. Quem violar sua ordem de auto isolamento pode ser preso e sentenciado a 

até cinco anos de prisão. 

 

Fonte: 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/03/16/russia-fecha-fronteiras-por-

coronavirus.htm  

https://www.themoscowtimes.com/2020/03/17/russias-anti-coronavirus-measures a69632  

 

TAIWAN 

 

● O Centro de Comando Epidêmico Central (CECC, na sigla em inglês) determinou a suspensão 

das atividades de clubes e salões de festas em Taiwan, a partir de 9 de abril de 2020, para 

proteger a saúde de seus frequentadores. 

 

Fonte: 

https://taiwan.ahk.de/news/newsfeed/news-detail/information-on-the-novel-coronavirus-covid-

19-outbreak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/03/16/russia-fecha-fronteiras-por-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/03/16/russia-fecha-fronteiras-por-coronavirus.htm
https://www.themoscowtimes.com/2020/03/17/russias-anti-coronavirus-measures%20a69632
https://taiwan.ahk.de/news/newsfeed/news-detail/information-on-the-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://taiwan.ahk.de/news/newsfeed/news-detail/information-on-the-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
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ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

 

PANORAMA GERAL 

 

● Promoção de triagem: em uma perspectiva geral identificou-se que as cidades têm se 

dedicado à promoção de uma triagem seja dentro do conjunto de abrigos já existentes, ou 

buscando novas opções, para separar a população em situação de rua entre: grupos de 

vulnerabilidade, população em quarentena, população geral.  

● Em alguns países redes de hotéis tem disponibilizado, por meio de ações próprias ou em 

parcerias com os governos, leitos para idosos ou para pessoas em situação de 

vulnerabilidade. O mesmo tipo de ação vem sido feita com restaurantes, para distribuição 

de refeições.  

● Fornecimento à população em situação de rua de desinfetantes para as mãos à base de 

álcool.  

● Conscientização e instalação de estações de lavagem de mãos móveis.  

● Fornecimento de subsídios para as pessoas em situação de rua. 

● Garantir a população em situação de vulnerabilidade acesso à alimentação e a produtos de 

higiene básicos durante o período da crise.  

 

SÃO PAULO 

 

● A Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras está 

instalando pias com água potável fornecida pela Sabesp na região central da capital para 

auxiliar as pessoas em situação de rua a efetuarem a higienização das mãos neste período 

de pandemia da covid-19, assim como entrega de kits de higiene.  

● A Prefeitura de São Paulo lançou na terça-feira (07/04), o programa Cidade Solidária. A 

população pode doar cestas de alimentos e de higiene e limpeza, que devem ser entregues 

em oito pontos de coleta por meio de um sistema de drive-thru solidário.  

● O Banco de Alimentos, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 

segue atendendo às entidades assistenciais cadastradas, encaminhando alimentos 

perecíveis e não perecíveis para a população em situação de vulnerabilidade.  

● A Prefeitura, em mais uma iniciativa de combate ao coronavírus, anunciou na quinta-feira 

(09/04) o projeto Cozinhando pela Vida. A ação, liderada pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho, possibilita que organizações da sociedade civil 

apresentem planos de trabalho para a produção de 180 mil refeições, sendo almoço e 

jantar, para a população em situação de vulnerabilidade no período de dois meses.  

● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS), criou sete novos equipamentos emergenciais, com 

funcionamento 24h, abrindo 594 novas vagas para pessoas em situação de rua.  
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● A Prefeitura de São Paulo, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Assistência 

e Desenvolvimento Social, criou a Ação Vidas no Centro, iniciativa que visa proporcionar 

condições básicas para os cidadãos em situação de vulnerabilidade social na região central 

cidade poderem realizar higiene pessoal.  

● A Prefeitura de São Paulo está oferecendo acolhimento, atendimento e orientações aos 

usuários de álcool e outras drogas na região da Nova Luz e em toda a cidade.  

Fonte: 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-pias-para-auxiliar-a-higienizacao-

das-pessoas-em-situacao-de-rua 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-a-

populacao-em-situacao-de-rua 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-e-entidades-lancam-acao-cidade-solidaria-pacto-

social-para-atendimento-da-populacao-em-extrema-vulnerabilidade 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296108 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-selecionara-organizacoes-que-receberao-r-1-7-

milhao-para-produzir-180-mil-refeicoes-para-populacao-vulneravel-durante-pandemia-do-

coronavirus 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/populacao-em-situacao-de-rua-recebe-atendimento-

preventivo-contra-o-novo-coronavirus 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/acoes-sociais-sao-direcionadas-a-populacao-em-situacao-de-

rua-durante-pandemia 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vidas-no-centro-acao-registra-mais-de-25-mil-atendimentos-

em-10-dias 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-oferece-atendimento-na-nova-luz 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vidas-no-centro-acao-ja-registrou-mais-de-60-mil-

atendimentos 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-registra-mais-de-418-mil-acolhimentos-de-

pessoas-em-situacao-de-rua-em-um-mes 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/equipes-de-saude-atuam-na-prevencao-da-covid-19-nas-

areas-mais-vulneraveis-da-capital 

 

ARGENTINA 

 

Prefeitura de Buenos Aires 

● O governo disponibilizou abrigos públicos, que estão sendo acompanhados por profissionais 

da assistência social da cidade. 

● Aumento nos itens de alimentação nas escolas e cantinas comunitárias.  

● A entrega de um Food Card começará por correio às pessoas mais vulneráveis e atingirá 

mais de 9 milhões de aposentados, pensionistas, titulares de Auxílio Universal e gestantes.  

● O governo de Buenos Aires, adaptou três centros esportivos para ampliar vagas para o 

isolamento da população em situação de vulnerabilidade. 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-pias-para-auxiliar-a-higienizacao-das-pessoas-em-situacao-de-rua
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-pias-para-auxiliar-a-higienizacao-das-pessoas-em-situacao-de-rua
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-a-populacao-em-situacao-de-rua
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-a-populacao-em-situacao-de-rua
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-e-entidades-lancam-acao-cidade-solidaria-pacto-social-para-atendimento-da-populacao-em-extrema-vulnerabilidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-e-entidades-lancam-acao-cidade-solidaria-pacto-social-para-atendimento-da-populacao-em-extrema-vulnerabilidade
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296108
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-selecionara-organizacoes-que-receberao-r-1-7-milhao-para-produzir-180-mil-refeicoes-para-populacao-vulneravel-durante-pandemia-do-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-selecionara-organizacoes-que-receberao-r-1-7-milhao-para-produzir-180-mil-refeicoes-para-populacao-vulneravel-durante-pandemia-do-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-selecionara-organizacoes-que-receberao-r-1-7-milhao-para-produzir-180-mil-refeicoes-para-populacao-vulneravel-durante-pandemia-do-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/populacao-em-situacao-de-rua-recebe-atendimento-preventivo-contra-o-novo-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/populacao-em-situacao-de-rua-recebe-atendimento-preventivo-contra-o-novo-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/acoes-sociais-sao-direcionadas-a-populacao-em-situacao-de-rua-durante-pandemia
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/acoes-sociais-sao-direcionadas-a-populacao-em-situacao-de-rua-durante-pandemia
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vidas-no-centro-acao-registra-mais-de-25-mil-atendimentos-em-10-dias
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vidas-no-centro-acao-registra-mais-de-25-mil-atendimentos-em-10-dias
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-oferece-atendimento-na-nova-luz
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vidas-no-centro-acao-ja-registrou-mais-de-60-mil-atendimentos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vidas-no-centro-acao-ja-registrou-mais-de-60-mil-atendimentos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-registra-mais-de-418-mil-acolhimentos-de-pessoas-em-situacao-de-rua-em-um-mes
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-registra-mais-de-418-mil-acolhimentos-de-pessoas-em-situacao-de-rua-em-um-mes
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Fonte: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19  

https://www.clarin.com/ciudades/drama-vivir-calle-tiempos-coronavirus_0_9ALLMQygB.html   

 

COLÔMBIA 

 

Apoio econômico para população vulnerável dentro dos programas: Familias en Acción, Jóvenes en 

Acción, Reembolso de IVA, Adulto mais velho, Mercados para idosos, ICBF e Renda solidária. 

 

Bogotá 

● #BogotáSolidariaEnCasa é o sistema que fornece uma renda mínima garantida às famílias 

mais pobres e vulneráveis de Bogotá pela duração do isolamento. 

 Esse sistema será financiado com o orçamento do distrito, também com doações 

em dinheiro ou em espécie que todos os cidadãos e o setor privado possam fazer 

no site www.bogotasolidariaencasa.gov.co 

 O sistema #BogotáSolidariaEnCasa terá três canais para oferecer os benefícios: 

transferências de dinheiro, títulos permutáveis ou subsídios em espécie. 

 

Fonte: 

https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-no-puede-hacerse-cargo-de-los-venezolanos-dice-

alcaldesa-claudia-lopez-

479944?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR39oLH5VrHRG5y6D87U_ZWRx

UART0CNjAhQ7rPnPBGpPbKtrgoJvJdARqo#Echobox=1585801199 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-

del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-

qkkJ7pV5N1S4  

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/atencion-habitantes-de-calle-durante-alerta-

amarilla-coronavirus 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/17032020_Protocolo%

20COVID-19%20Habitante%20de%20Calle.pdf  

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/que-es-bogota-solidaria-en-casa-y-como-

funciona 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.clarin.com/ciudades/drama-vivir-calle-tiempos-coronavirus_0_9ALLMQygB.html
http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co/
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-no-puede-hacerse-cargo-de-los-venezolanos-dice-alcaldesa-claudia-lopez-479944?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR39oLH5VrHRG5y6D87U_ZWRxUART0CNjAhQ7rPnPBGpPbKtrgoJvJdARqo#Echobox=1585801199
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-no-puede-hacerse-cargo-de-los-venezolanos-dice-alcaldesa-claudia-lopez-479944?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR39oLH5VrHRG5y6D87U_ZWRxUART0CNjAhQ7rPnPBGpPbKtrgoJvJdARqo#Echobox=1585801199
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-no-puede-hacerse-cargo-de-los-venezolanos-dice-alcaldesa-claudia-lopez-479944?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR39oLH5VrHRG5y6D87U_ZWRxUART0CNjAhQ7rPnPBGpPbKtrgoJvJdARqo#Echobox=1585801199
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-no-puede-hacerse-cargo-de-los-venezolanos-dice-alcaldesa-claudia-lopez-479944?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR39oLH5VrHRG5y6D87U_ZWRxUART0CNjAhQ7rPnPBGpPbKtrgoJvJdARqo#Echobox=1585801199
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-no-puede-hacerse-cargo-de-los-venezolanos-dice-alcaldesa-claudia-lopez-479944?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR39oLH5VrHRG5y6D87U_ZWRxUART0CNjAhQ7rPnPBGpPbKtrgoJvJdARqo#Echobox=1585801199
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-no-puede-hacerse-cargo-de-los-venezolanos-dice-alcaldesa-claudia-lopez-479944?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR39oLH5VrHRG5y6D87U_ZWRxUART0CNjAhQ7rPnPBGpPbKtrgoJvJdARqo#Echobox=1585801199
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/atencion-habitantes-de-calle-durante-alerta-amarilla-coronavirus
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/atencion-habitantes-de-calle-durante-alerta-amarilla-coronavirus
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/17032020_Protocolo%20COVID-19%20Habitante%20de%20Calle.pdf
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/17032020_Protocolo%20COVID-19%20Habitante%20de%20Calle.pdf
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CANADÁ 

 

Prefeitura de Toronto 

● Vagas em hotéis para pessoas em situação de rua: a Cidade de Toronto garantiu mais de 

1200 vagas em 12 hotéis, destinados aos mais vulneráveis, incluindo idosos e pessoas com 

problemas de saúde, para se mudarem para estes novos espaços. 

● Alimentação para pessoas vulneráveis: a Prefeitura está trabalhando com os órgãos 

municipais de assistência social, órgãos estaduais, ONGs e outras agências de Toronto para 

identificar onde estão as maiores necessidades e qual a melhor forma de garantir que os 

moradores de baixa renda e vulneráveis continuem a ter acesso a alimentos.  

● Abertura de novos centros de acolhimentos com distanciamento social. 

● Local de isolamento para pessoas em situação de rua diagnosticados como positivos. 

 

Fonte:  

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ee3-Interim-Guidance-for-Homelessness-

Service-Settings-Providers.pdf   

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specific-

audiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/   

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-

specificaudiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/  

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=1BC9D5B5342EB7108525852E0

075B213  

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=C2D444D3B3701A3C852585420

06AAB4A 

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=E02203C02962F4A18525854A0

067524A 

 

ESPANHA 

 

Prefeitura de Madri 

 

● A Prefeitura está aplicando um protocolo de segurança específico para abrigos para 

pessoas sem-teto, onde atividades e visitas foram suspensas e o monitoramento da 

equipe de saúde foi intensificado com os usuários mais vulneráveis por motivos de 

saúde; 

● No caso de detecção de um caso suspeito de infecção por COVID-19, o usuário é isolado 

e os serviços de saúde são notificados para prosseguir com uma avaliação e determinar 

as medidas subsequentes; 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ee3-Interim-Guidance-for-Homelessness-Service-Settings-Providers.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ee3-Interim-Guidance-for-Homelessness-Service-Settings-Providers.pdf
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specific-audiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specific-audiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specificaudiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specificaudiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=1BC9D5B5342EB7108525852E0075B213
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=1BC9D5B5342EB7108525852E0075B213
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=1BC9D5B5342EB7108525852E0075B213
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=E02203C02962F4A18525854A0067524A
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=E02203C02962F4A18525854A0067524A
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=E02203C02962F4A18525854A0067524A
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● Foi disponibilizado o número 010 915 298 210 para informar sobre pessoas em situação 

de rua e vulneráveis ao vírus, onde os serviços sociais avaliarão a situação e entrarão 

em contato com o cidadão. No caso de uma emergência social, deve-se entrar em 

contato com o 112 para avaliar o caso e encaminhar a reivindicação ao Samur Social; 

● Programa “É Hora da Solidariedade ao Próximo”: Campanha municipal que pede 

solidariedade entre vizinhos para aliviar o isolamento preventivo nas casas durante a 

crise do coronavírus e que incentiva qualquer pessoa que queira ajudar vizinhos idosos 

ou com algum tipo de dificuldade em tarefas como retirar o lixo, passear com cachorro, 

comprar pão ou outras necessidades; 

● Povos e refugiados sem abrigo: foi criado um hotel e uma pensão para requerentes de 

asilo e pessoas sem-teto sem sintomas; aqueles com sintomas de doença serão 

transferidos para o centro de isolamento específico ou para um hospital. 

● Entrega em casa para idosos: Contratos de emergência para distribuição de 15.000 

refeições em casa para pessoas do grupo de risco ou em situação de vulnerabilidade. 

● Entrega em casa para menores vulneráveis: 500 refeições por dia estão sendo 

entregues para famílias com menores de idade que frequentavam as escolas da 

prefeitura de Madri; 

● Entrega em casa para famílias em situação de vulnerabilidade social: 7.000 refeições 

por dia estão sendo prestados pelos serviços sociais dos distritos; 

● Cartões familiares para compra de alimentos: Foram distribuídos pelos serviços sociais 

de 2.500 cartões com 100 euros de compras para famílias em situação de risco; 

● Compra em casa: Os mercados municipais de Madri se ofereceram para levar a compra 

a endereços para evitar deslocamento para pessoas em risco; 

● Adote um avô: Os voluntários atendem um telefone 24 horas para fazer uma 

companhia telefônica para idosos que estão sozinhos em casa. 

 

Fonte:  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidas-especiales-por-

el-coronavirus-SARS-CoV-

2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

 

FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Formulário para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade: caso a pessoa tenha problemas 

de saúde e more sozinha, a Prefeitura disponibilizou um formulário online para que a pessoa 

se registre nos serviços da cidade. Desta forma, a Prefeitura busca criar um sistema de 

assistência e apoio personalizado aos parisienses mais vulneráveis.  

● Abertura de novos abrigos para pessoas em situação de rua. 

 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidas-especiales-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidas-especiales-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidas-especiales-por-el-coronavirus-SARS-CoV-2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
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Fonte:  

https://teleservices.paris.fr/form-espacepublic/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=308 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#personnes-sans-abri  

 

ITÁLIA 

 

Milão 

● Acordo com rede hoteleira: a Prefeitura de Milão estabeleceu acordo com o grupo de 

hotéis Finleonardo, que dará alojamento às pessoas em situação de vulnerabilidade e que 

estejam sujeitas à quarentena ou que tenham testado positivo para a COVID-19. Foram 

disponibilizados 290 quartos.  

● Abertura de edital buscando outros locais para moradia: cidade de Milão lançou, em 1 de 

abril, um edital destinado às pessoas que desejem colaborar em projetos de alojamento 

durante a fase de emergência sanitária ligada à disseminação do coronavírus.O edital 

público é destinado aos indivíduos que desejem disponibilizar apartamentos, hotéis e 

acomodações apropriados para responder ao fornecimento temporário de habitação 

necessária durante a fase de emergência.  

 

Fonte:  

https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-alloggi-comunali-per-i-cittadini-in-quarantena-e-

proroga-dei-pagamenti-per-le-case-popolari?fbclid=IwAR0i7X5kHyh0b5oTD-

PveI4oCt1MoKDLQH9MVpwKN7P1VyZPTRqL1bjKSBM 

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/vou-acabar-e-morrendo-de-fome-e-nao-de-

coronavirus-a-vida-dos-sem-teto-em-milao,98303187373aa259f2207eed9cae48fcc27u2uxs.html 

http://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus-aiuti-senzatetto.html 

https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi 

 

 

PORTUGAL 

 

Lisboa 

● Reforço ao Fundo de Emergência Social dirigido às famílias, às instituições sociais e à 

aquisição de todos os bens, serviços e equipamentos que se tornem necessários nesta 

situação de emergência no valor de 25 milhões de Euros; 

● Alunos das escolas públicas de Lisboa, dos escalões da ação social escolar, vão continuar a 

receber as refeições ao pequeno-almoço, almoço e lanche, durante a suspensão das 

atividades escolares; 

●  Garantir refeições quentes, higiene pessoal, e medicamentos. Às quatro mil pessoas a 

quem já é prestado este apoio, mas também aos idosos que se encontravam em Centros de 

Dia que tiveram de ser encerrados, e a todos os que não têm autonomia para confeccionar 

as próprias refeições; 

https://teleservices.paris.fr/form-espacepublic/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=308
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#personnes-sans-abri
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-alloggi-comunali-per-i-cittadini-in-quarantena-e-proroga-dei-pagamenti-per-le-case-popolari?fbclid=IwAR0i7X5kHyh0b5oTD-PveI4oCt1MoKDLQH9MVpwKN7P1VyZPTRqL1bjKSBM
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-alloggi-comunali-per-i-cittadini-in-quarantena-e-proroga-dei-pagamenti-per-le-case-popolari?fbclid=IwAR0i7X5kHyh0b5oTD-PveI4oCt1MoKDLQH9MVpwKN7P1VyZPTRqL1bjKSBM
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-alloggi-comunali-per-i-cittadini-in-quarantena-e-proroga-dei-pagamenti-per-le-case-popolari?fbclid=IwAR0i7X5kHyh0b5oTD-PveI4oCt1MoKDLQH9MVpwKN7P1VyZPTRqL1bjKSBM
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/vou-acabar-e-morrendo-de-fome-e-nao-de-coronavirus-a-vida-dos-sem-teto-em-milao,98303187373aa259f2207eed9cae48fcc27u2uxs.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/vou-acabar-e-morrendo-de-fome-e-nao-de-coronavirus-a-vida-dos-sem-teto-em-milao,98303187373aa259f2207eed9cae48fcc27u2uxs.html
http://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus-aiuti-senzatetto.html
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi
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● Abertura de dois novos espaços que reúnem todas as condições para quarentena;  

● Todos os centros de acolhimento têm planos de contingência aprovados, medidas de 

higienização reforçadas, espaços de isolamento para casos suspeitos; 

● Em articulação com o Ministério da Educação, estão abertas nove escolas da cidade para 

acolhimentos dos filhos dos profissionais dos serviços essenciais, saúde, forças de segurança 

e bombeiros; 

● Apoio na realização de compras de bens de primeira necessidade (Farmácia e 

Supermercado) para as pessoas que mais precisam: maiores de 65 anos, doentes crónicos 

ou em quarentena. 

● Apoio social para pessoas em isolamento, quer com linhas de contato telefônico dedicadas, 

quer usando o whatsapp liga jovens a idosos; 

● Identificação e organização de pessoas disponíveis para realizar tarefas solidárias junto dos 

setores mais vulneráveis da população. 

 

Fonte: 

https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio
https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio
https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio
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MEDIDAS OU SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  

 

PANORAMA GERAL 

● Sintomas: em uma perspectiva geral identificou-se que a ida aos hospitais, centros médicos 

ou centros de triagem devem ocorrer a partir do momento em que a pessoa sente os 

sintomas mais graves da doença: tosse, febre e falta de ar. Sobretudo, se ela pertencer aos 

grupos de risco.  

● Canal de comunicação específico: a maior parte das cidades verificadas disponibiliza um 

canal de comunicação para que as pessoas entrem em contato, de maneira a informar quais 

sintomas estão tendo e se, realmente, é necessário o deslocamento delas ao hospital.  

● Centros de Triagem específicos: as cidades aqui observadas investem na triagem dos 

pacientes, de forma a compreender se eles devem se direcionar aos hospitais ou não.  

● Diagnóstico e Testes: fazer os testes para a COVID-19 se tornou uma das principais 

estratégias de Seul, na Coreia do Sul. Os testes são implementados no maior número de 

casos suspeitos possíveis e, em seguida, é feita uma investigação rigorosa do histórico 

destes casos. Além disso, são buscadas, continuamente, formas mais rápidas de realização 

dos testes, como os denominados testes “drive thru”.  

● Criação de hospitais específicos para tratar os infectados.  

● Disponibilização de informação em tempo real: mapas com localização de centros mais 

próximos; relatórios institucionais com números oficiais da doença; e combate às fake news.  

● Chamada pública para doações: criação de editais de chamada pública para doação de 

materiais essenciais para evitar a proliferação da Covid-19 e outros insumos e serviços 

necessários neste período, como suprimentos, alimentação etc. 

 

SÃO PAULO 

Cidade de São Paulo 

● Em 10 de janeiro de 2020, a SMS iniciou a estruturação das ações de vigilância e assistência, 

partindo da divulgação de estratégias de prevenção e a estruturação de canal para 

notificação de casos suspeitos. Dessa forma, quando houve o primeiro caso de COVID-19 na 

cidade de São Paulo, a SMS já estava preparada para o reconhecimento, notificação e 

investigação dos casos.  

● Canal direto e protocolos específicos para orientações sobre a COVID-19 na Central SP156, 

ligando para 156 ou acessando o portal: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos 

● Localização de serviços de saúde: A Prefeitura de São Paulo informa que as pessoas com os 

sintomas da COVID-19 devem se dirigir ao posto de saúde mais próximo, ou consultar um 

médico. Existe uma página eletrônica denominada “Busca Saúde”, que identifica qual posto 

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos
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de saúde está mais próximo da pessoa. O serviço está disponível em: 

http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ 

● Chamada pública para doações: A Prefeitura de São Paulo publicou no dia 16 de março o 

decreto 59.301 de 2020 para receber bens em doação ou comodato, bem como doações de 

direitos e serviços que possuam relação com o enfrentamento da pandemia decorrente do 

coronavírus, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas e jurídicas, obedecido o 

procedimento especial previsto neste artigo que vigorará enquanto durar a pandemia. O 

interessado deverá apresentar proposta de doação ou comodato, encaminhando-a para o 

e-mail doacoes@prefeitura.sp.gov.br . 

● A partir de terça-feira (07/04), parte dos caminhões de coleta domiciliar de resíduos 

começarão a reproduzir avisos sonoros com orientações para o descarte seguro do lixo 

pelas ruas da cidade.  

● O ‘Alô Mãe’, programa da Prefeitura de São Paulo que presta atendimento por telefone 

para gestantes, puérperas e mães de crianças de até um ano de idade passou a oferecer 

orientação e esclarecer dúvidas desse público sobre a covid-19 (doença provocada pelo 

novo coronavírus).  

● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS), iniciou no dia 7 de abril uma ação de prevenção à covid-

19, destinada aos acolhidos no Complexo Boracea. A ação foi realizada em parceria com a 

Cruz Vermelha Brasileira (CVB). Durante a distribuição dos kits, os voluntários da CVB 

também orientaram os conviventes sobre medidas de prevenção à covid-19. 

● A Prefeitura de São Paulo anunciou na quarta-feira, 8 de abril, que irá contratar costureiras 

e artesãos para a produção de máscaras e outros dispositivos médicos identificados como 

prioritários durante a quarentena do coronavírus. A ação Costurando pela Vida, iniciativa 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, investirá R$ 2 milhões 

para selecionar entidades sociais para a produção dos equipamentos de proteção da área 

da saúde. 

● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, mantém 

ações de prevenção à disseminação e combate à Covid-19. As medidas contemplam as 32 

Subprefeituras, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), Serviço Funerário, 

feiras livres, mercados municipais, sacolões e centros de abastecimento.  

● A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), administrada pela Prefeitura, por meio 

da Secretaria Municipal de Saúde, produziu uma cartilha com dicas e recomendações para 

empresas e trabalhadores que prestam atendimento ao público, sobre como prevenir a 

Covid-19.  

● A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde promove, a partir do 14 de abril 

até 22 de maio, das 9h às 17h, a vacinação gratuita contra Influenza em 32 farmácias e 

drogarias privadas habilitadas. Esses locais serão utilizados como postos fixos (extramuros) 

http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/
mailto:doacoes@prefeitura.sp.gov.br
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durante a campanha nacional de imunização. A lista de farmácias e drogarias participantes 

está disponível em:   

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_campanha_influ

enza_drogarias_14042020.pdf 

● Os integrantes do Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria, 

que tem sede localizada na Zona Norte, uniram forças para produzir máscaras de proteção 

para os profissionais de saúde, durante este período de pandemia de covid-19.  

● A Prefeitura de São Paulo publicou no 16 de abril, no Diário Oficial da Cidade, o decreto nº 

59.360, que recomenda a utilização de máscaras de proteção facial pela população da 

capital.  

● Na luta contra o coronavírus em São Paulo, a Prefeitura, por meio da Autoridade Municipal 

de Limpeza Urbana (Amlurb), ampliou o serviço de lavagem no entorno de hospitais, assim 

como vias que possuem maior circulação de pessoas, como terminais de ônibus, estações 

de trem e metrô.  

● O Prefeito Bruno Covas anunciou a criação de um Comitê Intersecretarial de Contingência 

Funerária, por meio do decreto Nº 59.358. A iniciativa tem o objetivo de planejar, propor, 

acompanhar e articular as ações relativas aos procedimentos preparatórios e de realização 

dos funerais decorrentes de óbitos pela covid-19. Para isso, interliga ações das secretarias 

municipais de Governo, Segurança Urbana, Saúde, Justiça e das Subprefeituras (atual 

responsável pelo Serviço Funerário da capital). 

● A Prefeitura de São Paulo, por meio de um trabalho integrado entre as secretarias 

municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e da Saúde, informa que os profissionais 

que atuam nos serviços destinados a idosos na cidade de São Paulo receberam orientações 

sobre a situação epidemiológica e foram capacitados para cuidados no manejo clínico, 

biossegurança e recomendações técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde. As 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) dispõem de equipes da saúde 

compostas por um enfermeiro e um técnico de enfermagem. É importante destacar que, 

nos casos em que não seja possível realizar os cuidados nas unidades, os idosos são 

encaminhados aos serviços de saúde mais próximos. 

● Por meio de uma articulação da equipe internacional da Prefeitura de São Paulo com o 

Consulado Geral da China, a capital paulista recebeu uma doação de 50 mil máscaras e mil 

uniformes de proteção do Banco da China, além disso, por conta da longa relação de cidades 

irmãs, recebeu mais 50 mil máscaras da Prefeitura de Xangai destinadas aos hospitais 

públicos municipais de São Paulo.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_campanha_influenza_drogarias_14042020.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_campanha_influenza_drogarias_14042020.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_campanha_influenza_drogarias_14042020.pdf
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● A Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) produziu normas que auxiliam os 

consumidores, trabalhadores e prestadores de serviços sobre a prevenção da Covid-19 em 

estacionamentos. Link de acesso para as recomendações:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_tecnica_04_serv

%20de%20manute_estacionamto_v4.pdf 

Fonte: 

http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-quando-devo-procurar-um-posto-de-saude 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59301-de-24-de-marco-de-2020 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-sem-fake-news-respiracao-para-diagnosticar-

problema-respiratorio 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-garantir-o-acesso-a-

informacao-do-cidadao-paulistano 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/servicos-da-prefeitura-no-meio-digital-aumentam-eficiencia-

e-reduzem-gastos-4 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/caminhoes-de-coleta-domiciliar-irao-reproduzir-avisos-para-

descarte-seguro-do-lixo 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/programa-alo-mae-orienta-gestantes-sobre-covid-19 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quais-produtos-de-limpeza-matam-o-coronavirus 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/receitas-caseiras-podem-nao-combater-o-coronavirus 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-acolhidos-do-complexo-boracea-recebem-kits-de-

higiene  

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-ira-adquirir-1-milhao-de-mascaras-e-dispositivos-

medicos-de-entidades-sociais-de-artesanato-e-costura 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-mais-de-400-servicos-podem-ser-solicitados-de-

casa 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-libera-circulacao-de-caminhoes-que-atendem-a-

construcao-civil 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-acoes-de-prevencao-e-combate-ao-

coronavirus-em-varios-setores 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296072 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/noticias/index.php?p=296010 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-webinar-para-tirar-duvidas-sobre-

candidatura-de-organizacoes-em-editais-publicos 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-como-garantir-a-seguranca-no-atendimento-ao-

publico-em-tempos-de-pandemia 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vacinacao-contra-influenza-em-farmacias-privadas 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-divulga-quarto-levantamento-de-

acoes-internacionais-de-enfrentamento-ao-coronavirus 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-comunidades-da-zona-oeste-recebem-cestas-

basicas 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_tecnica_04_serv%20de%20manute_estacionamto_v4.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/nota_tecnica_04_serv%20de%20manute_estacionamto_v4.pdf
http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-quando-devo-procurar-um-posto-de-saude
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59301-de-24-de-marco-de-2020
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-sem-fake-news-respiracao-para-diagnosticar-problema-respiratorio
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-sem-fake-news-respiracao-para-diagnosticar-problema-respiratorio
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-garantir-o-acesso-a-informacao-do-cidadao-paulistano
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-garantir-o-acesso-a-informacao-do-cidadao-paulistano
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/servicos-da-prefeitura-no-meio-digital-aumentam-eficiencia-e-reduzem-gastos-4
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/servicos-da-prefeitura-no-meio-digital-aumentam-eficiencia-e-reduzem-gastos-4
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/caminhoes-de-coleta-domiciliar-irao-reproduzir-avisos-para-descarte-seguro-do-lixo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/caminhoes-de-coleta-domiciliar-irao-reproduzir-avisos-para-descarte-seguro-do-lixo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/programa-alo-mae-orienta-gestantes-sobre-covid-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quais-produtos-de-limpeza-matam-o-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/receitas-caseiras-podem-nao-combater-o-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-acolhidos-do-complexo-boracea-recebem-kits-de-higiene
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-acolhidos-do-complexo-boracea-recebem-kits-de-higiene
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-ira-adquirir-1-milhao-de-mascaras-e-dispositivos-medicos-de-entidades-sociais-de-artesanato-e-costura
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-ira-adquirir-1-milhao-de-mascaras-e-dispositivos-medicos-de-entidades-sociais-de-artesanato-e-costura
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-mais-de-400-servicos-podem-ser-solicitados-de-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/quarentena-mais-de-400-servicos-podem-ser-solicitados-de-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-libera-circulacao-de-caminhoes-que-atendem-a-construcao-civil
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-libera-circulacao-de-caminhoes-que-atendem-a-construcao-civil
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-acoes-de-prevencao-e-combate-ao-coronavirus-em-varios-setores
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-acoes-de-prevencao-e-combate-ao-coronavirus-em-varios-setores
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296072
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/noticias/index.php?p=296010
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-webinar-para-tirar-duvidas-sobre-candidatura-de-organizacoes-em-editais-publicos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-realiza-webinar-para-tirar-duvidas-sobre-candidatura-de-organizacoes-em-editais-publicos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-como-garantir-a-seguranca-no-atendimento-ao-publico-em-tempos-de-pandemia
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-como-garantir-a-seguranca-no-atendimento-ao-publico-em-tempos-de-pandemia
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/vacinacao-contra-influenza-em-farmacias-privadas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-divulga-quarto-levantamento-de-acoes-internacionais-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-divulga-quarto-levantamento-de-acoes-internacionais-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-comunidades-da-zona-oeste-recebem-cestas-basicas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-comunidades-da-zona-oeste-recebem-cestas-basicas
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Plano_de_Acao_COVID_19_3

1_03_2020.pdf 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-como-garantir-a-qualidade-do-ar-no-ambiente-dos-

servicos-essenciais 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-recebe-doacao-de-mais-de-1-3-tonelada-de-

alimentos 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-momento-de-uniao-e-solidariedade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/saiba-como-evitar-a-contaminacao-por-coronavirus-em-

servicos-de-lavanderia 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296362 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-pessoas-devem-usar-mascaras-ao-sair-de-casa 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-servicos-de-lavagem-e-higienizacao-das-

vias-com-maior-circulacao-de-pessoas 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-determina-transparencia-sobre-leitos-de-uti 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/autoridades-voltam-a-ressaltar-importancia-do-isolamento-

social 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-cria-comite-intersecretarial-de-contingencia-

funeraria 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-intensifica-lavagem-e-desinfeccao-na-

comunidade-mario-cardim 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/transito-rodizio-de-veiculos-continua-suspenso-na-capital 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-servicos-da-prefeitura-para-idosos-recebem-

atencao-especial 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/plano-de-contingencia-de-gestao-de-residuos-prefeitura-

inclui-recomendacoes-sobre-uso-de-mascaras-para-agentes-de-limpeza-urbana 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-rede-de-atendimento-para-pacientes-

com-covid-19-com-hospital-municipal-da-bela-vista 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-cruz-vermelha-sera-o-9o-ponto-de-coleta-

de-doacoes-do-programa 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-prefeitura-comeca-a-receber-doacoes-de-

racao-para-animais 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-gripe-

para-motoristas-e-cobradores 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-veja-como-acessar-os-servicos-dos-funcionam-

equipamentos-da-smit 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-acao-leva-mascaras-de-protecao-para-moradores-

do-jabaquara 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/empresa-de-transporte-participa-da-acao-cidade-solidaria 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-divulga-quinto-levantamento-de-

acoes-internacionais-de-enfrentamento-ao-coronavirus 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-incentiva-atividade-fisica-em-casa-durante-a-

quarentena 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Plano_de_Acao_COVID_19_31_03_2020.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Plano_de_Acao_COVID_19_31_03_2020.pdf
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-como-garantir-a-qualidade-do-ar-no-ambiente-dos-servicos-essenciais
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-como-garantir-a-qualidade-do-ar-no-ambiente-dos-servicos-essenciais
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-recebe-doacao-de-mais-de-1-3-tonelada-de-alimentos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-recebe-doacao-de-mais-de-1-3-tonelada-de-alimentos
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-momento-de-uniao-e-solidariedade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/saiba-como-evitar-a-contaminacao-por-coronavirus-em-servicos-de-lavanderia
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/saiba-como-evitar-a-contaminacao-por-coronavirus-em-servicos-de-lavanderia
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296362
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-pessoas-devem-usar-mascaras-ao-sair-de-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-servicos-de-lavagem-e-higienizacao-das-vias-com-maior-circulacao-de-pessoas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-servicos-de-lavagem-e-higienizacao-das-vias-com-maior-circulacao-de-pessoas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-determina-transparencia-sobre-leitos-de-uti
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/autoridades-voltam-a-ressaltar-importancia-do-isolamento-social
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/autoridades-voltam-a-ressaltar-importancia-do-isolamento-social
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-cria-comite-intersecretarial-de-contingencia-funeraria
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-cria-comite-intersecretarial-de-contingencia-funeraria
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-intensifica-lavagem-e-desinfeccao-na-comunidade-mario-cardim
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-intensifica-lavagem-e-desinfeccao-na-comunidade-mario-cardim
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/transito-rodizio-de-veiculos-continua-suspenso-na-capital
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-servicos-da-prefeitura-para-idosos-recebem-atencao-especial
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-servicos-da-prefeitura-para-idosos-recebem-atencao-especial
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/plano-de-contingencia-de-gestao-de-residuos-prefeitura-inclui-recomendacoes-sobre-uso-de-mascaras-para-agentes-de-limpeza-urbana
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/plano-de-contingencia-de-gestao-de-residuos-prefeitura-inclui-recomendacoes-sobre-uso-de-mascaras-para-agentes-de-limpeza-urbana
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-rede-de-atendimento-para-pacientes-com-covid-19-com-hospital-municipal-da-bela-vista
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-amplia-rede-de-atendimento-para-pacientes-com-covid-19-com-hospital-municipal-da-bela-vista
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-cruz-vermelha-sera-o-9o-ponto-de-coleta-de-doacoes-do-programa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-cruz-vermelha-sera-o-9o-ponto-de-coleta-de-doacoes-do-programa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-prefeitura-comeca-a-receber-doacoes-de-racao-para-animais
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cidade-solidaria-prefeitura-comeca-a-receber-doacoes-de-racao-para-animais
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-gripe-para-motoristas-e-cobradores
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-gripe-para-motoristas-e-cobradores
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-veja-como-acessar-os-servicos-dos-funcionam-equipamentos-da-smit
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-veja-como-acessar-os-servicos-dos-funcionam-equipamentos-da-smit
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-acao-leva-mascaras-de-protecao-para-moradores-do-jabaquara
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-acao-leva-mascaras-de-protecao-para-moradores-do-jabaquara
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/empresa-de-transporte-participa-da-acao-cidade-solidaria
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-divulga-quinto-levantamento-de-acoes-internacionais-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-divulga-quinto-levantamento-de-acoes-internacionais-de-enfrentamento-ao-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-incentiva-atividade-fisica-em-casa-durante-a-quarentena
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-incentiva-atividade-fisica-em-casa-durante-a-quarentena
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http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-isolamento-social-e-marcado-por-menos-lixo-

nas-ruas-e-aumento-da-reciclagem-nas-residencias 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=296491 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-sao-paulo-recebe-doacao-de-50-mil-mascaras-

da-prefeitura-de-xangai 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/nova-campanha-da-prefeitura-mostra-importancia-do-

isolamento-social 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=27781 

 

 

ÁFRICA DO SUL 

● O número de telefone 111 foi implementado pelo Governo como o serviço de emergência 

nacional de COVID-19 da África do Sul. 

● O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD) opera um número gratuito para 

tratar de perguntas, especialmente daqueles que acreditam que podem ter a COVID-19, 

pelo número de telefone 0800 029 999. 

● A África do Sul também possui uma plataforma WhatsApp para informações e conselhos 

sobre COVID-19, acessada enviando "oi" para o número 060 012 3456. 

● De acordo com o Estado de Desastre Nacional, declarado no dia 15/03/2020, nenhum 

indivíduo com suspeita de COVID-19, ou caso confirmado, deve recusar exame médica, 

profilaxia, tratamento, isolamento ou quarentena. 

Fonte: 

https://www.businessinsider.co.za/111-cellphone-shortcode-for-free-covid-19-emergency-calls-

2020-4 

 

ALEMANHA 

 

Berlim 

● Os berlinenses que suspeitarem ter sido infectados devem, em primeiro lugar, ligar para a 

hotline do Departamento de Saúde do Senado de Berlim (030-9028-2828) ou para o seu 

médico. A linha direta funciona diariamente das 8h às 20h. As recomendações para ações 

adicionais serão dadas nesse contato. Os testes no local só serão realizados se houver 

suspeitas justificadas com sintomas. Os médicos decidem se um diagnóstico faz sentido 

após uma consulta. 

● Foram montados na cidade 6 centros de investigação e de exames de coronavírus, 

separados das unidades de tratamento e do restante do sistema de saúde. 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-isolamento-social-e-marcado-por-menos-lixo-nas-ruas-e-aumento-da-reciclagem-nas-residencias
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/periodo-de-isolamento-social-e-marcado-por-menos-lixo-nas-ruas-e-aumento-da-reciclagem-nas-residencias
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=296491
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-sao-paulo-recebe-doacao-de-50-mil-mascaras-da-prefeitura-de-xangai
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-sao-paulo-recebe-doacao-de-50-mil-mascaras-da-prefeitura-de-xangai
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=27781
https://www.businessinsider.co.za/111-cellphone-shortcode-for-free-covid-19-emergency-calls-2020-4
https://www.businessinsider.co.za/111-cellphone-shortcode-for-free-covid-19-emergency-calls-2020-4
https://www.businessinsider.co.za/111-cellphone-shortcode-for-free-covid-19-emergency-calls-2020-4
https://www.businessinsider.co.za/111-cellphone-shortcode-for-free-covid-19-emergency-calls-2020-4
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Fonte: 

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6100254-6098215-coronavirus-examination-centres-

in-berli.en.html 

 

 

ARGENTINA 

 

● A recomendação é que a população busque as unidades de saúde somente se apresentarem 

sintomas da doença, como tosse seca e febre. 

● Desde o dia 15 de abril o uso de máscaras faciais ou elementos de proteção que cobrem o 

nariz, boca e queixo é obrigatório na Cidade de Buenos Aires para entrar ou permanecer em 

estabelecimentos comerciais, em dependências de serviço público da Prefeitura e em meios 

de transporte público dentro da Cidade Autônoma de Buenos Aires; 

● Foi instalado na cidade o primeiro sistema de câmeras para medir a temperatura dos 

passageiros do transporte público.  

 

Fonte: 

https://www.buenosaires.gob.ar/tapaboca 

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-vacunacion-antigripal-en-los-

primeros-cinco-dias-se-vacunaron-51-mil-adultos-mayores 

https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/ya-funciona-el-primer-sistema-de-

camaras-para-tomar-la-temperatura-de-los 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19  

https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-para-el-

transporte-publico-trabajadores 

 

 

CANDÁ 

 

Prefeitura de Toronto 

● Os serviços críticos de saúde pública de Toronto continuam funcionando, incluindo o 

monitoramento de doenças infecciosas e comitê de resposta à COVID-19 da cidade, com 

um Escritório de gerenciamento de emergências. 

● O Departamento de Saúde Pública da cidade de Toronto declarou um Sistema de 

Gerenciamento de Incidentes que permite a implantação de recursos e capacidade 

sustentada para responder às novas ocorrências da COVID-19. 

https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6100254-6098215-coronavirus-examination-centres-in-berli.en.html
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6100254-6098215-coronavirus-examination-centres-in-berli.en.html
https://www.buenosaires.gob.ar/tapaboca
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-vacunacion-antigripal-en-los-primeros-cinco-dias-se-vacunaron-51-mil-adultos-mayores
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-vacunacion-antigripal-en-los-primeros-cinco-dias-se-vacunaron-51-mil-adultos-mayores
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/ya-funciona-el-primer-sistema-de-camaras-para-tomar-la-temperatura-de-los
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/ya-funciona-el-primer-sistema-de-camaras-para-tomar-la-temperatura-de-los
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-para-el-transporte-publico-trabajadores
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-para-el-transporte-publico-trabajadores
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● Foi criado um site específico com todas as informações sobre as ações da Prefeitura contra 

a COVID-19: https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/. 

● Para expandir rapidamente a triagem e aliviar as pressões nos departamentos de 

emergência do hospital, vários centros de avaliação dedicados para a COVID-19 foram 

estabelecidos em Toronto 

Fonte: 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/. 

 

COLÔMBIA 

 

● A Prefeitura de Bogotá indica: se a pessoa tiver sintomas de alarme, como tosse, falta de ar, 

febre acima de 38 graus por mais de dois dias, é recomendável ligar para a linha 123 antes 

de ir para a sala de emergência e no nível nacional ligar para 192. Dessa maneira, evita-se 

congestionamentos no sistema de saúde e ajuda a garantir que casos estritamente 

necessários sejam atendidos. 

● Além disso, o atendimento domiciliar inicial de pacientes infectados com coronavírus será 

priorizado e os medicamentos serão entregues no domicílio. 

Fonte:  

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-recomendaciones-para-evitar-su-

propagacion-en-bogota 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-plan-de-atencion-medica-en-

bogota  

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html 

 

COREIA DO SUL 

Governo Metropolitano de Seul 

● Estratégia Geral do Governo Metropolitano de Seul em relação aos hospitais públicos e 

privados. 

1) Designar mais clínicas e ampliar funções para confirmação precoce da infecção 

2) Fortalecer a investigação epidemiológica para interromper o surto e aliviar a ansiedade dos 

cidadãos 

3) Fortalecer as funções de triagem para diagnóstico rápido do novo coronavírus. 

4) Aprimorar a cooperação público-privada no tratamento do surto de novos coronavírus. 

5) Construir um sistema de comunicação sobre o novo coronavírus 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-recomendaciones-para-evitar-su-propagacion-en-bogota
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-recomendaciones-para-evitar-su-propagacion-en-bogota
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-plan-de-atencion-medica-en-bogota
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-plan-de-atencion-medica-en-bogota
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
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● Transporte de suspeitos de infectados: as equipes que combatem incêndios e desastres em 

Seul estão sendo realocadas para transportar para hospitais os pacientes com fortes 

sintomas da COVID-19. Funcionários da sede metropolitana de incêndio e desastres de Seul 

enfatizam que qualquer pessoa que tenha sintomas de COVID-19, incluindo febre alta e 

tosse, deve ligar para 1339 para consulta.  

Fonte:  

http://english.seoul.go.kr/handling-of-the-novel-coronavirus-outbreak/?cat=46 

http://english.seoul.go.kr/seoul-operates-emergency-medical-services-for-covid-19/ 

http://www.seoul.go.kr/coronaV/coronaStatus.do?tab=4 

 

FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Saúde de Mulheres Grávidas e Crianças: os 16 centros de proteção materna e infantil – PMI 

existentes na cidade de Paris permanecem abertos, mas com hora marcada. Sua atividade 

é focada principalmente em bebês de 0 a 16 meses e mulheres grávidas. Para limitar viagens 

e contatos desnecessários entre famílias, a instrução é ligar para o centro de Proteção à 

Mulher e à Criança - PMI antes de qualquer viagem física. 

Fonte:  

https://www.paris.fr/pages/sante-de-l-enfant-2298 

 

ITÁLIA 

 

Prefeitura de Milão 

● Número específico de contato: pessoas com mais de 65 anos e pessoas em risco podem 

ligar para um contato telefônico específico das 8:00 às 20:00 de segunda a sábado para 

receber informações sobre as várias iniciativas de ajuda, nos distritos de residência e em 

toda a cidade de Milão.  

Fonte:  

https://blogdacidadania.com.br/2020/03/italia-tem-dificuldade-em-atender-todos-infectados/ 

 

MÉXICO 

 

Cidade do México 

 

●  A partir do dia 17 de abril, o uso de máscaras será obrigatório para viajar no metrô da 

Cidade do México, para que o Sistema de Transporte Coletivo (STC) faça a distribuição 

gratuita de um milhão de máscaras bucais na estação Pantitlán, nas linhas A e 9, que têm 

maior tráfego de usuários. 

http://english.seoul.go.kr/handling-of-the-novel-coronavirus-outbreak/?cat=46
http://english.seoul.go.kr/seoul-operates-emergency-medical-services-for-covid-19/
http://www.seoul.go.kr/coronaV/coronaStatus.do?tab=4
https://www.paris.fr/pages/sante-de-l-enfant-2298
https://blogdacidadania.com.br/2020/03/italia-tem-dificuldade-em-atender-todos-infectados/
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Fonte: 

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/uso-obligatorio-de-cubrebocas-en-el-metro-por-covid-

19 

 

RÚSSIA 

 

Moscou 

● Todo indivíduo que apresentar suspeita de coronavírus será colocado em quarentena. 

● A Prefeitura proibiu indivíduos de visitar pacientes em hospitais e casas de repouso 

públicos. 

 

Fonte:  

https://www.themoscowtimes.com/2020/03/17/russias-anti-coronavirus-measures-a69632  

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/uso-obligatorio-de-cubrebocas-en-el-metro-por-covid-19
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/uso-obligatorio-de-cubrebocas-en-el-metro-por-covid-19
https://www.themoscowtimes.com/2020/03/17/russias-anti-coronavirus-measures-a69632
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020
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POLÍTICAS DE ACOLHIMENTO A MULHER E CRIANÇAS EM CASO DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

PANORAMA GERAL 

 

● Assistência e proteção às mulheres: de maneira geral, os países mantêm uma linha direta 

e serviço de chat no Whatsapp, pré-existentes, para denúncias de casos de violência contra 

a mulher. No entanto, não dispõem de meios específicos de proteção e assistência, 

excetuando somente o caso de Paris, que dispõe de centros de proteção materna e infantil, 

que permanecerão abertos no período de restrição de circulação de pessoas. Portanto, não 

se observa medidas específicas de proteção à mulher para o período de isolamento para 

combater a pandemia de COVID-19. 

● Assistência e proteção infantil: os serviços de proteção contra violência infantil são, de 

modo geral, análogos aos de proteção à mulher. Em locais cujo atendimento é separado, 

como Toronto, os centros de assistência infantil fecharam com a pandemia na cidade. Dessa 

forma, não foram observadas medidas governamentais específicas de proteção infantil para 

o período de isolamento. 

 

SÃO PAULO 

 

● A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) oferece serviços para 

mulheres em situação de violência, como a Casa da Mulher Brasileira, que oferece 

alojamento de acolhimento provisório para casos de iminência de morte. O local é aberto 

24 horas e conta com atendimento em libras. 

● Além disso, a SMDHC conta com:  

○ A Coordenação de Políticas para as Mulheres, com funcionamento em horário 

comercial; 

○ Quatro Centros de Referência da Mulher (CRM), que oferecem às mulheres em 

situação de violência atendimento psicológico, social e jurídico;  

○ Cinco Centros de Cidadania da Mulher, focado em qualificação e formação em 

cidadania, nos quais mulheres podem se organizar e defender seus direitos sociais, 

econômicos e culturais e podem propor e participar de ações e projetos que 

estimulem a implementação de políticas de igualdade; 

○ Uma Casa Abrigo; 

○ Uma Casa de Acolhimento provisório de Curta Duração. 

● Há o serviço de denúncia por telefone, que pode ser anônima, pelo número 180, além da 

Polícia Militar, pelo número 190. 

● Além disso, existem 4 Centros de Cidadania LGBTI, para pessoas LGBTI que precisam de 

ajuda. 
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● A Prefeitura de São Paulo concederá auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência 

doméstica residentes na cidade, após uma Lei sancionada em 19/03/2020.  

● A da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC coloca à disposição o telefone da 

Coordenação de Mulheres - (11) 2833 4252 - para orientações e encaminhamentos às 

mulheres em situação de vulnerabilidade no período. Também está à disposição da 

população o contato da Casa da Mulher Brasileira - (11) 3275 8000 - e da Rede Nacional de 

Proteção à Mulher (Disque 180). 

Fonte:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=295893 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/combate-a-violencia-domestica-durante-quarentena-e-

prioridade 

 

ARGENTINA 

 

A Secretaria de Políticas contra a Violência do Ministério da Mulher, Diversidade de Gênero e Nação 

asseguram que os canais de atenção da linha 144 estão sendo fortalecidos, visando 

aconselhamento, contenção e orientação de pessoas em situação de violência, e que atendem 24 

horas por dia em todo o país, gratuitamente. 

 

Fonte:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

https://www.argentina.gob.ar/generos 

 

COLÔMBIA 

 

Bogotá 

● Para continuar prevenindo a violência contra as mulheres, a Linha Roxa - 018000 112137 - 

e o chat do WhatsApp - 300 755 1846 - continuarão funcionando 24 horas por dia. 

 

Fonte: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-

del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-

qkkJ7pV5N1S4 

 

 

 

  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=295893
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=295893
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=295893
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/combate-a-violencia-domestica-durante-quarentena-e-prioridade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/combate-a-violencia-domestica-durante-quarentena-e-prioridade
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/generos
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
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ESPANHA 

 

Violência de gênero: todos os dispositivos orientados a tais políticas públicas estão mantidos e uma 

campanha foi realizada para lembrar à população que essas medidas continuam em andamento, 

apesar do confinamento. 

 

Fonte: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-

especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-

/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

 

 

FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Campanha de Combate à violência doméstica: a Prefeitura de Paris fez publicação em seu 

site e redes sociais informando que durante o período de confinamento, o combate à 

violência doméstica e à violência intrafamiliar é mais do que nunca uma prioridade. Foram 

disponibilizadas acomodações temporárias para pessoas vítimas de violência.  

Fonte:  

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#continuite-de-

service-et-gestion-de-la-crise  

https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-durant-le-

confinement-7698 

 

ITÁLIA 

 

Prefeitura de Milão 

● Assistência às mulheres vítimas de violência doméstica: foi publicado nas redes sociais 

oficiais da Prefeitura de Milão um aviso sobre o auxílio às mulheres vítimas de violência 

doméstica. Apesar dos centros de auxílio às mulheres estarem fechados, eles continuam a 

oferecer atendimento via telefone, inclusive com atendimento psicológico. Além disso, a 

Prefeitura criou um número específico, que pode ser inclusive utilizado via SMS e Whatsapp, 

para ajudar a enfrentar a ansiedade proveniente do isolamento social, também através de 

atendimento psicológico.  

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/comunemilano/photos/a.161009570689697/1574300689360571/?ty

pe=3&theater 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobre-avance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02c-Hh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#continuite-de-service-et-gestion-de-la-crise
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#continuite-de-service-et-gestion-de-la-crise
https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-durant-le-confinement-7698
https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-durant-le-confinement-7698
https://www.facebook.com/comunemilano/photos/a.161009570689697/1574300689360571/?type=3&theater
https://www.facebook.com/comunemilano/photos/a.161009570689697/1574300689360571/?type=3&theater
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MÉXICO 

 

Cidade do México  

 

● Como parte das medidas para lidar com casos de violência de gênero durante o isolamento 

social da COVID-19, o Governo da Cidade do México anunciou a implementação do 

programa "Você não está sozinha", com o objetivo de que as mulheres possam denunciar 

seus casos de maneira virtual ou por telefone. 

● O número de telefone para mulheres vítimas de violência receberem aconselhamento é 55 

55-33-55-33 e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Fonte: 

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/no-estas-sola-acciones-para-atender-la-violencia-

durante-aislamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/no-estas-sola-acciones-para-atender-la-violencia-durante-aislamiento
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/no-estas-sola-acciones-para-atender-la-violencia-durante-aislamiento
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EDUCAÇÃO 

 

PANORAMA GERAL 

 

● Em geral, as medidas adotadas para mitigar a suspensão de atividades escolares presenciais 

dão ênfase, principalmente, na elaboração e aperfeiçoamento de meios remotos, como o 

desenvolvimento de plataformas digitais interativas, onde os coordenadores, professores, 

alunos e pais interagem da forma mais fluída e contínua possível.  

● No caso da Colômbia, implantou-se uma rotina de entrega em domicílio de material 

pedagógico semanal, que deve ser devolvido para correção dos exercícios propostos. 

● O Japão está provendo assistência financeira aos pais que não podem ir trabalhar por conta 

da necessidade de cuidar dos filhos que estão com as aulas suspensas.  

● A cidade de Paris está oferecendo gratuitamente em suas bibliotecas públicas milhares de 

aulas interativas, vídeos e exercícios on-line, cujo conteúdo cobre totalmente os programas 

nacionais de educação. 

 

SÃO PAULO 

 

● A Prefeitura de São Paulo suspendeu as aulas nas unidades educacionais da Rede Municipal 

de Ensino, desde 23/03 antecipando o recesso escolar do mês de julho, não incorrendo, 

portanto, em prejuízo pedagógico para alunos e professores.  

● Será distribuído subsídio de alimentação para os pais como substituto da merenda 

escolar, para garantir a alimentação das crianças em situação de vulnerabilidade social 

enquanto perdurar a situação de emergência. Para tanto, a Prefeitura de São Paulo vai 

distribuir “cartões alimentação” às famílias de 273 mil crianças matriculadas na rede 

municipal em situação de vulnerabilidade social e cadastradas no Programa Bolsa Família. 

● Continuidade do programa Programa “Leve Leite” durante o período de enfrentamento 

do coronavírus.  

● A Secretaria Municipal da Educação (SME) disponibilizará a seus estudantes materiais e 

conteúdos pedagógicos para serem desenvolvidos após o fim do recesso escolar antecipado 

devido à pandemia de Covid-19 e a entrega será realizada via correio.  

● EAD – Portal de ensino a distância: O Portal do Cate (trabalho e empreendedorismo) foi 

fortalecido durante o período e quarentena e é outro recurso gratuito que disponibiliza 

dezenas de capacitações por meio de vídeo-aulas  

● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está 

orientando seus educadores a utilizarem ferramentas online e gratuitas para que as equipes 

gestoras e docentes (professores) das Unidades Educacionais realizem e planejem ações 

que irão auxiliar crianças e estudantes durante o processo de aprendizagem em suas casas.  
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● A Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de São Paulo em parceria com o Google 

e a Foreducation EdTech disponibilizou como forma de complementar o material impresso 

a solução tecnológica G Suite for Education, um conjunto de atividades e ferramentas 

digitais gratuitas que foram especialmente desenvolvidas para Educação e que 

complementará os cadernos Trilhas de Aprendizagens.  

● A partir de segunda-feira, 27 de abril, os alunos e professores da Escola Municipal de 

Educação Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti contarão com um novo recurso para 

participarem das aulas durante a quarentena do coronavírus. O equipamento, administrado 

pela Fundação Paulistana, entidade vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho, fará o uso da plataforma de ensino virtual Google Sala de Aula, 

evitando aglomerações em ambientes físicos. O recurso, escolhido e aplicado pela 

Secretaria Municipal de Educação, possibilita a integração do corpo docente e das equipes 

técnicas e pedagógicas. 

Fonte: 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-suspende-eventos-publicos-e-promove-

interrupcao-gradual-das-aulas 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-educacao-antecipa-recesso-

escolar-e-define-funcionamento-de-escolas/ 

http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fdi

ario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_7724

4464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%20

Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-

familias-adquirirem-alimentos-em-casa 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educacao-alunos-devem-manter-endereco-atualizado-para-

o-recebimento-de-materiais 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296108 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-lanca-cadernos-especiais-para-

estudos-em-casa 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educadores-orientacoes-auxiliam-aprendizagem-dos-

estudantes-apos-recesso-escolar 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/google-e-microsoft-promovem-formacao-para-80-mil-

professores-da-rede-municipal-de-sao-paulo 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educadores-podem-utilizar-ferramentas-gratuitas-de-

comunicacao-para-reunioes-de-equipes 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-2013-19-estudantes-e-educadores-poderao-contar-

com-tecnologicas-do-google-e-foreducation 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296593 

 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-suspende-eventos-publicos-e-promove-interrupcao-gradual-das-aulas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sp-suspende-eventos-publicos-e-promove-interrupcao-gradual-das-aulas
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-educacao-antecipa-recesso-escolar-e-define-funcionamento-de-escolas/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-educacao-antecipa-recesso-escolar-e-define-funcionamento-de-escolas/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-educacao-antecipa-recesso-escolar-e-define-funcionamento-de-escolas/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-educacao-antecipa-recesso-escolar-e-define-funcionamento-de-escolas/
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_77244464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_77244464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_77244464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_77244464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_77244464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011
http://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2020%2fdiario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_77244464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%20Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educacao-alunos-devem-manter-endereco-atualizado-para-o-recebimento-de-materiais
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educacao-alunos-devem-manter-endereco-atualizado-para-o-recebimento-de-materiais
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296108
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-lanca-cadernos-especiais-para-estudos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-lanca-cadernos-especiais-para-estudos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educadores-orientacoes-auxiliam-aprendizagem-dos-estudantes-apos-recesso-escolar
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educadores-orientacoes-auxiliam-aprendizagem-dos-estudantes-apos-recesso-escolar
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/google-e-microsoft-promovem-formacao-para-80-mil-professores-da-rede-municipal-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/google-e-microsoft-promovem-formacao-para-80-mil-professores-da-rede-municipal-de-sao-paulo
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educadores-podem-utilizar-ferramentas-gratuitas-de-comunicacao-para-reunioes-de-equipes
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/educadores-podem-utilizar-ferramentas-gratuitas-de-comunicacao-para-reunioes-de-equipes
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-2013-19-estudantes-e-educadores-poderao-contar-com-tecnologicas-do-google-e-foreducation
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-2013-19-estudantes-e-educadores-poderao-contar-com-tecnologicas-do-google-e-foreducation
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ÁFRICA DO SUL 

 

● As escolas do país foram fechadas em 18/03/2020 e devem permanecer até 30/04/2020. 

● O Departamento de Educação Básica (DBE, na sigla em inglês), juntamente com as 

províncias, preparou recursos de suporte on-line e de difusão, incluindo o conteúdo das 

disciplinas com foco nos alunos da 12ª série, além da promoção da leitura para todas as 

séries. O site da DBE foi atualizado com conteúdo de leitura e websites de referência. 

● O Departamento de Educação Básica e o South African Broadcasting Corporation (SABC) 

lançaram uma iniciativa multimídia de apoio ao aluno chamada de COVID-19 Learner 

Support, cujo objetivo é limitar o impacto da política de isolamento no calendário escolar. 

O programa começou a ser transmitido em 09/04/2020 por três canais de TV do SABC e por 

13 estações de rádio com suporte on-line. 

● Os exames nacionais Amended Senior Certificate e National Senior Certificate Examination, 

que aconteceriam entre maio de junho de 2020 foram adiados, com datas a definir. 

 

Fonte:  

https://www.gov.za/Coronavirus/education 

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_documents/radio.pdf  

 

ARGENTINA 

 

Buenos Aires 

● Foi tomada a decisão de suspender aulas presenciais em todas as escolas públicas da cidade 

de Buenos Aires e de implantar ensino à distância por aplicativos e envio de trabalhos, por 

e-mail. 

● Suporte técnico para que todos os professores possam consultar e receber apoio nesta fase 

para orientá-los sobre como acompanhar famílias e crianças à distância. 

 

Fonte:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.za/Coronavirus/education
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_documents/radio.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
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CANADÁ 

 

Prefeitura de Toronto 

● As aulas foram suspensas. Não há informações específicas sobre aulas à distância.  

Fonte:  

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=AEE03C37DBFF7244852585330

05C7107 

 

CHILE 

 

● Para dar ênfase à educação remota e facilitar a continuidade do processo educacional nos 

casos em que as suspensões de aulas são decretadas, o Governo desenvolveu, por meio do 

Ministério da Educação, uma plataforma on-line disponível para todos os alunos. 

● No caso do ensino superior, a suspensão das aulas presenciais está sendo substituída pela 

educação a distância, ou remota, por meio de plataformas digitais. 

 

Fonte:  

https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/ 

 

 

COLÔMBIA 

 

Desde segunda-feira, 16 de março, crianças e jovens de instituições de ensino públicas e privadas 

de todo o país não tiveram mais aulas presenciais.  

 

Bogotá 

● A estratégia "Aprenda em casa" inclui duas alternativas para estudantes da cidade: recursos 

físicos e virtuais. 

Fonte: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/asi-funciona-estrategia-aprende-en-

casa?fbclid=IwAR2jERtNZ50h3WTSX7V0tTsepzuxRZ8Qm-gT8Y4yA6G53WflEIpSKheCAzY 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=AEE03C37DBFF724485258533005C7107
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=AEE03C37DBFF724485258533005C7107
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=AEE03C37DBFF724485258533005C7107
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/asi-funciona-estrategia-aprende-en-casa?fbclid=IwAR2jERtNZ50h3WTSX7V0tTsepzuxRZ8Qm-gT8Y4yA6G53WflEIpSKheCAzY
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/asi-funciona-estrategia-aprende-en-casa?fbclid=IwAR2jERtNZ50h3WTSX7V0tTsepzuxRZ8Qm-gT8Y4yA6G53WflEIpSKheCAzY
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
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FRANÇA 

 

Prefeitura de Paris 

● Fechamento de escolas: desde 16 de março, e até novo aviso, em Paris, como em toda a 

França, creches, escolas, faculdades, escolas secundárias e universidades estão fechadas 

para minimizar o risco de epidemias, especialmente entre os mais velhos e os vulneráveis à 

doença.  

● Aulas à distância: milhares de aulas interativas, vídeos e exercícios são oferecidos 

gratuitamente e on-line pelas bibliotecas da cidade de Paris. 

 

Fonte:  

https://www.paris.fr/pages/du-soutien-scolaire-gratuit-en-ligne-avec-les-bibliotheques-de-la-ville-

de-paris-7664 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#etablissements-de-

la-petite-enfance-ecoles-et-colleges 

 

ITÁLIA 

 

Prefeitura de Milão 

● Todas as aulas foram suspensas.  

● Merenda escolar: em 11 de março, o prefeito emitiu uma ordem contendo disposições 

sobre medidas econômicas para apoiar as famílias em Milão. Estas também contêm 

disposições relacionadas às linhas do serviço de refeições da escola de Milão.  

● Aulas à distância: 500 conexões gratuitas à internet foram disponibilizadas para crianças 

em condições de fragilidade matriculadas em 12 escolas em Milão. A empresa de internet 

Fastweb respondeu ao apelo lançado pelo prefeito Giuseppe Sala e pela conselheira para 

educação Laura Galimberti para apoiar as escolas de Milão com doações de dispositivos ou 

conexões que iniciaram métodos de ensino à distância. Se o feedback for positivo, o número 

pode ser expandido para mil.  

 

Fonte:  

https://www.comune.milano.it/-/educazione.-cinquecento-connessioni-internet-gratuite-per-

favorire-la-didattica-a-distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paris.fr/pages/du-soutien-scolaire-gratuit-en-ligne-avec-les-bibliotheques-de-la-ville-de-paris-7664
https://www.paris.fr/pages/du-soutien-scolaire-gratuit-en-ligne-avec-les-bibliotheques-de-la-ville-de-paris-7664
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#etablissements-de-la-petite-enfance-ecoles-et-colleges
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#etablissements-de-la-petite-enfance-ecoles-et-colleges
https://www.comune.milano.it/-/educazione.-cinquecento-connessioni-internet-gratuite-per-favorire-la-didattica-a-distanza
https://www.comune.milano.it/-/educazione.-cinquecento-connessioni-internet-gratuite-per-favorire-la-didattica-a-distanza
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JAPÃO 

 

● Em 10 de março, o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou um segundo pacote de apoio a 

medidas para aqueles afetados pela decisão do governo de fechar escolas no final de 

fevereiro. Seriam concedidos subsídios para aqueles que trabalham sem contratos regulares 

de trabalho e para aqueles que são forçados a tirar uma folga do trabalho para cuidar de 

crianças em idade escolar que não podem mais frequentar a escola. O governo também 

fornecerá restituições do dinheiro do almoço aos pais.  

 

Fonte:  

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,japao-assusta-pais-ao-pedir-fechamento-escolas-por-

medo-do-coronavirus,70003213125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,japao-assusta-pais-ao-pedir-fechamento-escolas-por-medo-do-coronavirus,70003213125
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,japao-assusta-pais-ao-pedir-fechamento-escolas-por-medo-do-coronavirus,70003213125
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MEDIDAS NO TRANSPORTE COLETIVO 

 

PANORAMA GERAL 

 

Há um fator comum nas medidas relacionadas ao transporte coletivo em todos os países/cidades 

pesquisados: Intensificação na desinfecção de estações, terminais, ônibus e metrôs. 

 

Além disso, em alguns lugares o serviço de transporte público foi parcialmente paralisado, como no 

Reino Unido e Milão, em Bogotá começaram a fechar algumas estações pouco a pouco, mas a 

promoção do uso de bicicletas aumentou muito e implementaram pias portáteis em várias estações 

de transmilenio da cidade. 

 

SÃO PAULO 

A partir do dia 16 de março conforme exposto no Decreto Nº 59.283 de 2020, as orientações são: 

● Fixação de informativos nas garagens e pontos de ônibus acerca das medidas a serem 

adotadas pelos trabalhadores e usuários visando sua proteção individual  

● Adequação da frota de ônibus em relação a demanda 

● Divulgação de mensagens sonoras de prevenção nos terminais 

● Disponibilização de espaço nos terminais para que agentes de saúde possam oferecer 

informações aos usuários 

● Limpeza e higienização total dos ônibus, em especial nos pontos de contato com as mãos 

dos usuários, e também do ar condicionado  

● Disponibilização de álcool em gel aos usuários e trabalhadores, nas áreas dos terminais e 

entrada e saída dos veículos  

● Orientação para que os motoristas e cobradores higienizem as mãos a cada viagem 

● Higienização dos veículos utilizados como táxi ou em aplicativos de transporte de 

passageiros, periodicamente durante o dia 

● Suspensão do rodízio municipal de veículos 

● Idosos não devem usar os ônibus nos horários de pico 

● Os ônibus serão lavados a cada término de viagem com água sanitária 

● Linha circular de turismo será suspensa 

● Bilhete Único do Idoso será solicitado por e-mail:  atendimento.idoso@sptrans.com.br    

● Pensando no aumento de casos por covid-19 no município de São Paulo, a Prefeitura de São 

Paulo, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), preparou uma cartilha 

com dicas e recomendações específicas para motoristas de transportes coletivos, táxis, 

aplicativos e outros. Durante o período de pandemia, é importante que todos os 

mailto:atendimento.idoso@sptrans.com.br
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trabalhadores adotem medidas preventivas, principalmente os motoristas, que circulam 

pela cidade expostos aos riscos de comunicação. 

● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 

(SMT) e da SPTrans, vem adotando ações como o aumento da frequência da limpeza dos 

banheiros de terminais, reforço na higienização dos ônibus, orientação para que motoristas 

de ônibus, cobradores e demais funcionários de operadoras de ônibus reforcem seus 

cuidados pessoais, lavando sempre as mãos a cada viagem realizada, sinalização de 

distância de 1 metro entre os usuários nas plataformas para aguardar o embarque nos 

terminais.  

Fonte:  

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-anuncia-novas-medidas-para-evitar-

a-proliferacao-do-covid-19-e-garantir-atendimento-medico 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59283-de-16-de-marco-de-2020 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicos-da-

cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/dtp-e-dsv-veja-as-formas-de-atendimento-durante-a-

quarentena 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/sptrans-coloca-mais-424-veiculos-extras-em-circulacao 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/transporte-coletivo-taxi-e-carros-de-aplicativos-devem-

redobrar-a-higiene-para-evitar-covid-19 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-reforcar-limpeza-no-sistema-

de-transporte 

  

ARGENTINA 

 

● O Ministério dos Transportes da Nação ordenou a suspensão de serviços de trem e ônibus 

de longa distância. 

● Nos ônibus e trens, apenas passageiros sentados podem viajar; 

● Nos portos, apenas cidadãos ou residentes argentinos podem entrar no país. 

● Orientação para utilizar o transporte pública apenas para o extremo necessário e evitar 

horário de pico. 

 

Fonte:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/reabren-once-estaciones-de-subte-para-

facilitar-el-acceso-los-bancos  

 

 

 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-anuncia-novas-medidas-para-evitar-a-proliferacao-do-covid-19-e-garantir-atendimento-medico
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-anuncia-novas-medidas-para-evitar-a-proliferacao-do-covid-19-e-garantir-atendimento-medico
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59283-de-16-de-marco-de-2020
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicos-da-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicos-da-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicos-da-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicos-da-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/dtp-e-dsv-veja-as-formas-de-atendimento-durante-a-quarentena
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/dtp-e-dsv-veja-as-formas-de-atendimento-durante-a-quarentena
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/sptrans-coloca-mais-424-veiculos-extras-em-circulacao
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/transporte-coletivo-taxi-e-carros-de-aplicativos-devem-redobrar-a-higiene-para-evitar-covid-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/transporte-coletivo-taxi-e-carros-de-aplicativos-devem-redobrar-a-higiene-para-evitar-covid-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-reforcar-limpeza-no-sistema-de-transporte
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-adota-medidas-para-reforcar-limpeza-no-sistema-de-transporte
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/transporte-coletivo-taxi-e-carros-de-aplicativos-devem-redobrar-a-higiene-para-evitar-covid-19
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/transporte-coletivo-taxi-e-carros-de-aplicativos-devem-redobrar-a-higiene-para-evitar-covid-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/reabren-once-estaciones-de-subte-para-facilitar-el-acceso-los-bancos
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/reabren-once-estaciones-de-subte-para-facilitar-el-acceso-los-bancos
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CANADÁ 

 

Prefeitura de Toronto 

● Não há impacto no sistema de transporte público da Prefeitura de Toronto. Desde janeiro, 

o sistema de transporte realiza uma limpeza e desinfecção adicional significativa de todos 

os locais públicos, com foco nos pontos de contato, como botões, trilhos, alças e correias. 

Cada estação, ônibus, bonde e trem estão recebendo atenção extra.  

Fonte: 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/affected-city-services/ 

 

CHILE 

 

● A partir do dia 8 de abril, o uso de máscara nos transportes públicos e privados no país é 

obrigatório. 

● O transporte público continuará funcionando normalmente para garantir o movimento dos 

chilenos, mas com maiores medidas de saneamento.  

 

Fonte:  

https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/ 

 

COLÔMBIA 

Bogotá 

● Ciclovia 

● A ciclovia de domingo é cancelada, os recursos necessários estão sendo alocados à 

ciclovia durante a semana para evitar aglomerações no transporte público. 

● Transmilenio 

● A partir de 5 de abril, o uso de máscara nos transportes públicos e privados no país 

é obrigatório. 

● Não houve paralisação total do sistema, mas a limpeza e desinfecção de ônibus, 

estações e terminais foi reforçada. 

● 134 pias portáteis foram habilitadas em diferentes estações de Transmilenio. 

 

● SITP 

● A partir do dia, 31 de março, 11 novos serviços do sistema de transporte SITP 

começaram a ser disponibilizados aos profissionais de saúde e outros trabalhadores 

da rede hospitalar, como vigilância, limpeza e outros.  

 

Fonte: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/transmilenio-coronavirus 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/affected-city-services/
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/transmilenio-coronavirus
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https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/estaciones-de-transmilenio-eje-

ambiental 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/rutas-de-transmilenio-para-medicos 

 

ESPANHA 

 

● O transporte público não fecha, mas os que são de uma cidade a outra terão sua frequência 

limitada, para reduzir o movimento. Os operadores de transporte reduzirão a oferta total 

de operações em, pelo menos, 50%. Os serviços de transporte público de viajantes por 

estrada, ferroviários, aéreo e marítimo estatais submetidos a contrato público e obrigações 

de serviço público reduzirão sua oferta total de operações nas seguintes porcentagens, pelo 

menos: Serviços ferroviários de curta distância: 50%. Serviços ferroviários de média 

distância: 50%. Serviços ferroviários média distância-AVANT: 50%. Serviços regulares de 

transporte de viajantes por estrada. 

Fonte:  

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=478 

 

COREIA DO SUL 

 

Governo Metropolitano de Seul 

 

● Desinfecções em massas: após confirmação de surtos em prédios e locais específicos, o 

Governo de Seul e o Metrô da cidade impuseram desinfecções concentradas nos trens. O 

transporte público funciona em horários reduzidos. 

 

Fonte:   

http://english.seoul.go.kr/handling-of-the-novel-coronavirus-outbreak/?cat=46 

 

ITÁLIA 

 

Prefeitura de Milão 

● A circulação de transporte público foi suspensa apenas em algumas áreas da cidade.  

Fonte:  

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c 

 

 

 

 

 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/estaciones-de-transmilenio-eje-ambiental
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/estaciones-de-transmilenio-eje-ambiental
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/rutas-de-transmilenio-para-medicos
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/rutas-de-transmilenio-para-medicos
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4784
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4784
http://english.seoul.go.kr/handling-of-the-novel-coronavirus-outbreak/?cat=46
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c
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REINO UNIDO 

 

Prefeitura de Londres 

● Em 19 de março foi adotada uma política de fechamento parcial do sistema metroviário da 

cidade de Londres, como medida de contenção da pandemia do novo coronavírus. Dentro 

de um total de 270 estações de metrô em Londres, 40 estações foram fechadas. Ainda como 

parte desta política de contenção o serviço noturno foi suspenso durante os finais de 

semana. Em decorrência do falecimento de 20 funcionários do sistema de transporte de 

ônibus da cidade de Londres causados pela nova pandemia Covid-19 novas medidas foram 

consideradas necessárias para preservar a vida de motoristas e demais funcionários desse 

setor. A Transport for London (TfL), principal autoridade de transporte da Cidade, lançou 

um novo regime de limpeza para ônibus, estações e depósitos. Outras medidas preventivas 

foram adotadas, como por exemplo, a retirada dos assentos na frente dos ônibus, e, 

portanto, mais próximos, do motorista como uma garantia de que esses trabalhadores 

tenham um maior distanciamento social daqueles que se utilizam desse serviço. Ademais, 

os motoristas estarão sentados atrás de uma tela de proteção transparente que recebeu 

um aprimoramento para garantir níveis de proteção mais elevados. As portas frontais 

também serão mantidas fechadas.  

 

Fonte: 

https://veja.abril.com.br/mundo/londres-fecha-parcialmente-metro-para-evitar-disseminacao-do-

coronavirus/ 

https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2020/april/tfl-introduces-middle-door-only-

boarding-across-the-london-bus-network?intcmp=62701 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-52321557 

 

RÚSSIA 

 

● A Russian Railways reduzirá o número de trens de alta velocidade (Sapsan) entre Moscou e São 

Petersburgo para quatro viagens diárias em cada direção, em meio à demanda reduzida devido 

ao coronavírus. 

 

Moscou 

● O Prefeito de Moscou anunciou que, no transporte terrestre (ônibus, trólebus, bondes e ônibus 

elétricos), a venda de passagens por motoristas ou cobradores está temporariamente 

cancelada. Esta medida visa reduzir o risco de infecção por motoristas do transporte público. 

 

Fonte: 

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/21-YM.pdf  

https://veja.abril.com.br/mundo/londres-fecha-parcialmente-metro-para-evitar-disseminacao-do-coronavirus/
https://veja.abril.com.br/mundo/londres-fecha-parcialmente-metro-para-evitar-disseminacao-do-coronavirus/
https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2020/april/tfl-introduces-middle-door-only-boarding-across-the-london-bus-network?intcmp=62701
https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2020/april/tfl-introduces-middle-door-only-boarding-across-the-london-bus-network?intcmp=62701
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-52321557
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/21-YM.pdf
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https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-

a69117 

 

TAIWAN 

 

Usuários do transporte público devem usar máscaras o tempo todo e passar por verificações de 

temperatura antes de entrar em um ônibus ou terminal rodoviário. Aqueles que se recusarem a usar 

máscaras nos transportes públicos após serem advertidos, serão multados em NT$ 15.000. 

 

Fonte: 

https://taiwan.ahk.de/news/newsfeed/news-detail/information-on-the-novel-coronavirus-covid-

19-outbreak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-a69117
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/09/coronavirus-in-russia-the-latest-news-april-9-a69117
https://taiwan.ahk.de/news/newsfeed/news-detail/information-on-the-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://taiwan.ahk.de/news/newsfeed/news-detail/information-on-the-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
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BENEFÍCIOS, DESCONTOS FISCAIS E MEDIDAS ECONÔMICAS 

 

PANORAMA GERAL 

 

● Contexto: o crescimento exponencial do coronavírus forçou as autoridades a aplicar 

medidas cada vez mais restritivas, que afetam a vida pessoal e profissional de milhões de 

pessoas. Um dos setores mais atingidos foi o turismo internacional, com companhias 

aéreas, hotéis e agências de viagens em um dos piores momentos. Algumas medidas 

tomadas pelos países foram: 

➢ Suspender pagamento de hipotecas 

➢ Adiar impostos por alguns meses 

➢ Empréstimos comerciais 

➢ Redução de contribuições sociais 

➢ Financiamento de horário de trabalho reduzido 

 

SÃO PAULO 

● Repasse de R$ 24 milhões para alimentos: para garantir a alimentação das crianças em 

situação de vulnerabilidade social enquanto perdurar a situação de emergência em razão 

da pandemia da covid-19 (coronavírus), a Prefeitura de São Paulo vai distribuir “cartões 

alimentação” às famílias de 273 mil crianças matriculadas na rede municipal em situação de 

vulnerabilidade social e cadastradas no Programa Bolsa Família. Além disso, 80 mil 

estudantes que atendem os critérios do Programa, mas ainda não o recebem, serão 

beneficiados com a iniciativa. O investimento será de R$ 24 milhões ao mês, enquanto durar 

a situação de pandemia. 

● Auxílio aos catadores de recicláveis: a Prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade 

Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), vai investir R$ 5,76 milhões para auxiliar os 

catadores de materiais recicláveis na capital paulista. A medida vai beneficiar 900 famílias 

associadas às 25 cooperativas habilitadas no Programa Socioambiental de coleta seletiva. 

Ao todo, cada família receberá da Prefeitura R$ 1,2 mil reais mensais, por até três meses. 

Além dos cooperados habilitados nas cooperativas, outros 1.400 catadores autônomos 

receberão o recurso de R$ 1,2 mil mensais, também por até três meses. No caso dos 

catadores autônomos, a composição do auxílio será dividida da seguinte maneira: R$ 600 

pagos pela Prefeitura e R$ 600 oriundos do governo federal. 

● Incentivo às iniciativas inovadoras em regiões periféricas: abertura de inscrições, no dia 1 

de abril, para o novo edital do Vai Tec – programação de valorização de iniciativas 

tecnológicas que acelera e impulsiona negócios inovadores nas regiões periféricas da 
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cidade. Em sua quinta edição, o programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho irá apoiar e desenvolver 24 projetos, com aporte financeiro de R$ 34.200,00 e 

aceleração de oito meses para cada negócio vencedor do edital. Para participar do Vai Tec, 

o negócio precisa ser inovador, diferente dos outros que já estão no mercado; ter 

viabilidade técnica e econômica para execução, além de apresentar potencial para se 

desenvolver. O programa prioriza a aceleração de negócios que potencializem o 

ecossistema empreendedor da capital e colaborem com a geração de emprego e a geração 

de renda dos públicos mais vulneráveis da cidade. 

 

● Compartilhamento de estratégias: a São Paulo Negócios, agência de promoção de 

investimentos e exportações do município de São Paulo, iniciou a partir de 26 de março 

reuniões por videoconferência com empresários brasileiros para compartilhar práticas 

adotadas para minimizar o impacto do novo coronavírus em seus negócios.  

● Auxílio emergencial (Corona Voucher): Os MEIs (microempreendedores individuais), 

trabalhadores que não têm carteira assinada, autônomos, desempregados e contribuintes 

individuais da Previdência poderão se registrar para receber o auxílio emergencial de R$ 

600 anunciado nesta terça-feira (7), pelo Governo Federal. A cidade de São Paulo conta com 

mais de 770 mil MEIs que deverão consultar a disponibilidade do benefício. 

● Vagas de emprego: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho mobilizou as 

equipes do Cate - Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e da Ade Sampa – 

Agência São Paulo de Desenvolvimento para realizar o processo seletivo, online e 

presencial, para o Hospital Municipal de Campanha do Anhembi. Foram mais de 11,4 mil 

currículos de candidatos interessados em uma das 1.030 vagas para psicólogos, 

enfermeiros, farmacêuticos, escriturário, entre outros.  

● Atendimento aos empreendedores: A Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está atendendo os empreendedores da capital por 

meio de telefone, whatsapp e e-mail durante o período que as unidades do Cate e as 

Subprefeituras estiverem fechadas. Pelos canais de atendimento, o empreendedor 

consegue tirar dúvidas sobre emissão de nota fiscal e outros documentos, além de fazer a 

formalização do seu negócio como MEI – Microempreendedor Individual. 

● Parceria com o Banco do Povo: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 

em parceira com o Banco do Povo, programa de microcrédito do Governo do Estado de São 

Paulo, realiza o teleatendimento a empreendedores na divulgação da nova linha de crédito 

de R$ 25 milhões para micro e pequenas empresas enfrentarem os efeitos econômicos da 

pandemia de coronavírus. A Ade Sampa apresenta por telefone, whatsapp e e-mail as linhas 

de microcrédito, condições e processos para cadastramento do pedido de crédito. Já o 

Banco do Povo é responsável pelo estabelecimento das linhas, análise e concessão do 

crédito. 

● Aceleração de startups: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio 

da Ade Sampa, lançou uma iniciativa para apoiar startups que estão produzindo soluções 

tecnológicas imediatamente aplicáveis no combate aos efeitos econômicos do coronavírus. 
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Serão selecionados 10 projetos de empresas da capital paulista e cada um receberá o valor 

de R$ 100 mil, além de um processo de mentoria de dois meses. As inscrições são gratuitas 

e podem ser feitas até 11 de abril pelo site www.adesampa.com.br/solucoescorona. A ação 

dará suporte à rápida implementação de soluções e na estruturação de um modelo de 

negócio que reduza os impactos econômicos da crise, garantindo a preservação de 

empregos no município e a geração de renda da população. 

● A Fundação Procon-SP e o Sindicato das Empresas Representantes de Gás Liquefeito de 

Petróleo da Capital e dos municípios da Grande São Paulo (Sergás) fecharam um acordo 

para limitar o preço de venda do botijão de gás de cozinha de 13 kg a R$ 70.  

● A Prefeitura de São Paulo apresentou à Câmara Municipal o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (PLDO) 2021, que estabelece as bases para a formulação do Orçamento do 

município para o próximo ano. O total previsto de receitas e despesas para 2021 é de R$ 

68,2 bilhões; R$ 71,6 bilhões em 2022; e R$ 75,6 bilhões em 2023. Já os investimentos 

previstos totalizam cerca de R$ 6 bilhões. 

● A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho, abriu na sexta-feira (17) processo seletivo para 600 novas vagas para hospitais 

que irão atender principalmente os pacientes com coronavírus.  

● A Prefeitura de São Paulo vai investir R$ 5,7 milhões para auxiliar os catadores de materiais 

recicláveis que atuam com cooperativas na capital paulista.  

Fonte: 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-

familias-adquirirem-alimentos-em-casa 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-investira-mais-de-r-1-2-milhao-em-iniciativas-

inovadoras-nas-periferias-da-cidade 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-investe-r-5-76-milhoes-para-auxiliar-catadores-

de-reciclaveis-afetados-pela-pandemia-de-coronavirus-1 

https://spnegocios.com/noticias/empresarios-compartilham-estrategias-contra-a-crise/  

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/meis-da-cidade-poderao-receber-auxilio-emergencial-de-r-

600 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-abre-processo-seletivo-para-50-vagas-

temporarias-para-shopper-da-rappi 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296108 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/teleatendimento-da-prefeitura-ja-orientou-mais-de-23-mil-

empreendedores-durante-a-quarentena-do-coronavirus 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cate-abre-320-vagas-para-profissionais-de-enfermagem 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/auxilio-emergencial-cuidado-com-os-golpistas-virtuais 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/procon-sp-faz-acordo-com-sindicato-para-que-preco-do-

botijao-de-gas-seja-de-ate-r-70 

http://www.adesampa.com.br/solucoescorona
https://www.procon.sp.gov.br/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-familias-adquirirem-alimentos-em-casa
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-investira-mais-de-r-1-2-milhao-em-iniciativas-inovadoras-nas-periferias-da-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-investira-mais-de-r-1-2-milhao-em-iniciativas-inovadoras-nas-periferias-da-cidade
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-investe-r-5-76-milhoes-para-auxiliar-catadores-de-reciclaveis-afetados-pela-pandemia-de-coronavirus-1
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-investe-r-5-76-milhoes-para-auxiliar-catadores-de-reciclaveis-afetados-pela-pandemia-de-coronavirus-1
https://spnegocios.com/noticias/empresarios-compartilham-estrategias-contra-a-crise/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/meis-da-cidade-poderao-receber-auxilio-emergencial-de-r-600
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/meis-da-cidade-poderao-receber-auxilio-emergencial-de-r-600
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-abre-processo-seletivo-para-50-vagas-temporarias-para-shopper-da-rappi
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-abre-processo-seletivo-para-50-vagas-temporarias-para-shopper-da-rappi
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296108
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/teleatendimento-da-prefeitura-ja-orientou-mais-de-23-mil-empreendedores-durante-a-quarentena-do-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/teleatendimento-da-prefeitura-ja-orientou-mais-de-23-mil-empreendedores-durante-a-quarentena-do-coronavirus
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cate-abre-320-vagas-para-profissionais-de-enfermagem
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/auxilio-emergencial-cuidado-com-os-golpistas-virtuais
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/procon-sp-faz-acordo-com-sindicato-para-que-preco-do-botijao-de-gas-seja-de-ate-r-70
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/procon-sp-faz-acordo-com-sindicato-para-que-preco-do-botijao-de-gas-seja-de-ate-r-70
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http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-oferece-suporte-e-orientacoes-para-

artesaos-e-manualistas 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296368 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cate-realiza-processo-seletivo-para-600-vagas-para-os-

hospitais-da-brasilandia-e-do-ibirapuera 

prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=296521 

 

ALEMANHA 

 

● Foi estabelecida uma nova lei que significa que todos os funcionários, incluindo 

trabalhadores temporários, que se afastaram do trabalho como resultado da crise do 

coronavírus, terão acesso mais fácil a benefícios de trabalho de curta duração. 

● Segundo a publicação do Kyffhäuser Nachrichten, os trabalhadores temporários poderão 

receber benefícios de curto prazo por tempo limitado, até 31 de dezembro de 2021, no mais 

tardar. O modelo de negócios do trabalho temporário em agências geralmente proíbe o 

pagamento de benefícios no trabalho de curta duração. 

 

Fonte:  

https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/Germany-Parliament-to-introduce-

law-allowing-temporary-workers-easier-access-to-work-benefits-amid-coronavirus-crisis-53128 

 

ARGENTINA 

 

● O governo anunciou medidas, que incluem pagamentos únicos a para pessoas com 

assistência social e infantil e para aposentados, para ajudar os grupos mais vulneráveis 

diante do quadro de pandemia; 

● As últimas medidas envolvem isenção fiscal aos setores mais atingidos, fortalecendo as 

garantias de emprego e garantindo o fornecimento de alimentos em cozinhas comunitárias 

para os mais pobres. Os investimentos públicos seriam focados principalmente em 

educação e turismo; 

● O governo também lançará um pacote de 350 bilhões de pesos de crédito mais barato para 

garantir a produção e o fornecimento de itens básicos de alimentos e para impulsionar 

atividades e financiar a operação da economia; 

 

Buenos Aires 

 

● Impostos e serviços agora podem ser pagos com o Mercado Pago, devido ao isolamento 

social e preventivo decretado pelo governo nacional para evitar contágios no âmbito da 

pandemia global da COVID19. A Prefeitura da cidade de Buenos Aires disponibiliza aos 

residentes uma nova carteira virtual para pagar impostos e serviços para que eles possam 

pagar antes dos vencimentos, sem precisar sair de casa. 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-oferece-suporte-e-orientacoes-para-artesaos-e-manualistas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-oferece-suporte-e-orientacoes-para-artesaos-e-manualistas
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=296368
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cate-realiza-processo-seletivo-para-600-vagas-para-os-hospitais-da-brasilandia-e-do-ibirapuera
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/cate-realiza-processo-seletivo-para-600-vagas-para-os-hospitais-da-brasilandia-e-do-ibirapuera
https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/Germany-Parliament-to-introduce-law-allowing-temporary-workers-easier-access-to-work-benefits-amid-coronavirus-crisis-53128
https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/Germany-Parliament-to-introduce-law-allowing-temporary-workers-easier-access-to-work-benefits-amid-coronavirus-crisis-53128
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Fonte:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19  

https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/noticias/partir-de-ahora-se-pueden-pagar-

impuestos-y-servicios-de-la-ciudad-con 

 

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

 

● O banco central dos Emirados Árabes Unidos informou que fornecerá 50 bilhões de dirhams 

através de empréstimos garantidos a custo zero a todos os bancos que operam nos 

Emirados Árabes Unidos, enquanto outros 50 bilhões de dirhams serão liberados dos 

amortecedores de capital dos credores. 

● Outras medidas introduzidas pelo banco central dos Emirados Árabes Unidos incluem a 

redução de 15 a 25% da quantidade de bancos de capital que devem reter para 

empréstimos a PMEs e melhores condições para os compradores iniciantes de imóveis. 

Importante para o setor imobiliário local - que vem enfrentando dificuldades em Dubai na 

última década - os bancos poderão aumentar sua exposição a empréstimos imobiliários. 

 

Fonte: 

https://www.cnbc.com/2020/03/15/coronavirus-uae-saudi-central-banks-roll-out-40-billion-

stimulus-for-virus-hit-economies.html  

 

AUSTRÁLIA 

 

O Estado de “Western Australia” anunciou um novo pacote para apoiar inquilinos, proprietários e a 

indústria da construção durante a pandemia Covid-19.  O pacote acrescente um estímulo e alívio do 

US$ 1,7 bilhões do Governo do Estado para famílias e empresas afetadas pela pandemia. Ele surgiu 

em complemento à uma política de congelamento de seis meses no aumento dos aluguéis e à 

política de moratória de despejos instituídas no Estado em 30 de março de 2020.  

 

Fonte: 

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-

coronavirus-latest-updates 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/noticias/partir-de-ahora-se-pueden-pagar-impuestos-y-servicios-de-la-ciudad-con
https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/noticias/partir-de-ahora-se-pueden-pagar-impuestos-y-servicios-de-la-ciudad-con
https://www.cnbc.com/2020/03/15/coronavirus-uae-saudi-central-banks-roll-out-40-billion-stimulus-for-virus-hit-economies.html
https://www.cnbc.com/2020/03/15/coronavirus-uae-saudi-central-banks-roll-out-40-billion-stimulus-for-virus-hit-economies.html
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-latest-updates
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-latest-updates
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CANADÁ 

 

Prefeitura de Toronto 

 

● Plataforma BusinessTO Support Center: a Cidade de Toronto lançou o BusinessTO Support 

Center para ajudar a apoiar as empresas de Toronto durante a pandemia de COVID-19, para 

fornecer suporte individual virtual às empresas de Toronto durante esse período. O novo 

Centro de Suporte BusinessTO da cidade estará disponível para todos os setores, incluindo 

organizações sem fins lucrativos, criativas / culturais, manufatura, tecnologia, varejo, 

hotelaria, turismo, principais negócios de rua e serviços de consultoria. O centro ajudará as 

empresas a se inscreverem em programas de apoio do governo, como: Programa de 

Subsídio Salarial de Emergência do Canadá; Programa de compartilhamento de trabalho do 

Canadá; Programa de conta comercial de emergência do Canadá.  

● Além desse suporte individual virtual, o Centro de Suporte BusinessTO oferecerá uma série 

de seminários on-line semanalmente para fornecer informações sobre esses programas 

governamentais disponíveis e os requisitos a serem aplicados. O centro também informará 

as empresas sobre como elas podem apoiar a resposta ao COVID-19 da cidade e fornece 

suporte comercial geral e informações sobre outros programas da cidade. O empresário 

pode se inscrever no site para agendar uma conversa com um consultor comercial por vídeo 

ou telefone, e um consultor comercial entrará em contato dentro de 24 horas. 

O Centro de Suporte BusinessTO está disponível em: https://www.toronto.ca/home/covid-

19/covid-19-economic-support-recovery-for-businesses/covid-19-business-resources/  

● Criação de Força Tarefa de Recuperação pós-COVID19: a força-tarefa, formada pela equipe 

de Finanças e Desenvolvimento Econômico da cidade, trabalhará para identificar estratégias 

para mitigar os efeitos financeiros da COVID-19 sobre residentes e empresas durante o 

surto, concentrando-se nos segmentos mais impactados, como turismo, hospitalidade e 

entretenimento. 

● Seguro-Desemprego e Consultoria: a cidade facilitará a entrada de empresas e funcionários 

no Sistema EI (Employment Insurance) e expandirá os serviços de consultoria para pequenas 

empresas de Toronto. 

● Aluguel para população de baixa renda: a cidade está tomando medidas para ajudar os 

inquilinos mais vulneráveis de Toronto afetados pela pandemia da COVID-19.  

 

Fontes: 

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?nrkey=1C5F2A35812CDEE4852585520070510C&fbclid=IwAR0kPmWEJGMgjdO23658G

OfFaL23UBFKY8By8R0qHLuYqcKBVH3lzBqMgBA 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/economic-support-recovery/ 

https://twitter.com/JohnTory/status/1239493696443371520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%

5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239493696443371520&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blogto.co

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-economic-support-recovery-for-businesses/covid-19-business-resources/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-economic-support-recovery-for-businesses/covid-19-business-resources/
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?nrkey=1C5F2A35812CDEE4852585520070510C&fbclid=IwAR0kPmWEJGMgjdO23658GOfFaL23UBFKY8By8R0qHLuYqcKBVH3lzBqMgBA
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?nrkey=1C5F2A35812CDEE4852585520070510C&fbclid=IwAR0kPmWEJGMgjdO23658GOfFaL23UBFKY8By8R0qHLuYqcKBVH3lzBqMgBA
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?nrkey=1C5F2A35812CDEE4852585520070510C&fbclid=IwAR0kPmWEJGMgjdO23658GOfFaL23UBFKY8By8R0qHLuYqcKBVH3lzBqMgBA
https://www.toronto.ca/home/covid-19/economic-support-recovery/
https://twitter.com/JohnTory/status/1239493696443371520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239493696443371520&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blogto.com%2Fcity%2F2020%2F03%2Ftoronto-mayor-announces-task-force-help-citys-economy-amid-coronavirus-outbreak%2f
https://twitter.com/JohnTory/status/1239493696443371520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239493696443371520&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blogto.com%2Fcity%2F2020%2F03%2Ftoronto-mayor-announces-task-force-help-citys-economy-amid-coronavirus-outbreak%2f
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m%2Fcity%2F2020%2F03%2Ftoronto-mayor-announces-task-force-help-citys-economy-amid-

coronavirus-outbreak%2f 

https://twitter.com/JohnTory/status/1239493673764691968/photo/1  

https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-

advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=4548F3F23C148BE28525853500

559827 

https://www.facebook.com/johntoryTO/photos/a.10154252451720495/10163697888340495/?ty

pe=3&theater 

 

CHINA 

 

● O governo chinês tomou várias medidas tributárias para ajudar a combater o surto. Por 

exemplo, todos os trabalhadores médicos que estão combatendo o coronavírus na linha de 

frente em Hubei receberão seus salários isentos de impostos e seus subsídios isentos de 

impostos. Após o surto de coronavírus, eles receberão férias pagas.  

● Importação de medicamentos, suprimentos médicos e outros veículos usados para 

combater o patógeno, todos isentos de impostos. A alfândega está processando todas essas 

importações como uma prioridade.  

● Dedução de impostos sobre doações. Antes, indivíduos, contribuintes ou contribuintes 

corporativos não podiam deduzir o valor total das doações. Mas desta vez, eles podem 

reivindicar uma dedução total dos impostos em dinheiro e bens doados para derrotar o 

coronavírus. Não precisam ser doações feitas especificamente para a Cruz Vermelha. Eles 

podem receber deduções fiscais completas por quaisquer doações feitas diretamente aos 

hospitais designados e outras ONGs equivalentes.  

● Em Wuhan, os contribuintes estarão isentos de IVA e outros impostos se os suprimentos 

médicos que produziram ou compraram foram doados para combater o coronavírus. 

● Muitas empresas que produzem máscaras obterão subsídios financeiros qualificados do 

governo. Esses subsídios financeiros não estão sujeitos ao imposto de renda das empresas.  

● Pequim aumentou o apoio de financiamento para regiões atingidas pelo vírus e o banco 

central cortou várias taxas-chave, incluindo a taxa básica de empréstimos, e pediu aos 

bancos que concedam empréstimos baratos e isenção de pagamento a empresas mais 

expostas à crise. 

Fonte:  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-policy-fac/factbox-the-

economic-remedies-for-the-coronavirus-idUSKBN2121C4  

https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/02/coronavirus-and-chinas-tax-

response/#5a772eff7b1e  

 

 

 

https://twitter.com/JohnTory/status/1239493696443371520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239493696443371520&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blogto.com%2Fcity%2F2020%2F03%2Ftoronto-mayor-announces-task-force-help-citys-economy-amid-coronavirus-outbreak%2f
https://twitter.com/JohnTory/status/1239493696443371520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239493696443371520&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blogto.com%2Fcity%2F2020%2F03%2Ftoronto-mayor-announces-task-force-help-citys-economy-amid-coronavirus-outbreak%2f
https://twitter.com/JohnTory/status/1239493673764691968/photo/1
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=4548F3F23C148BE28525853500559827
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=4548F3F23C148BE28525853500559827
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=4548F3F23C148BE28525853500559827
https://www.facebook.com/johntoryTO/photos/a.10154252451720495/10163697888340495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/johntoryTO/photos/a.10154252451720495/10163697888340495/?type=3&theater
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-policy-fac/factbox-the-economic-remedies-for-the-coronavirus-idUSKBN2121C4
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-policy-fac/factbox-the-economic-remedies-for-the-coronavirus-idUSKBN2121C4
https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/02/coronavirus-and-chinas-tax-response/#5a772eff7b1e
https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/02/coronavirus-and-chinas-tax-response/#5a772eff7b1e
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COLÔMBIA 

● 'Unidos por Colombia', um novo programa de garantias de até $ 12 bilhões de pesos 

colombianos para apoiar créditos para empresas de tamanho micro, pequenas e médias 

(MPME). 

● O Banco de Desenvolvimento Territorial (Findeter) lançou a linha de crédito 'Compromiso 

Colombia', com uma cota de $ 713 mil milhões de pesos colombianos, destinada a apoiar os 

setores público e privado do país afetados pela pandemia da COVID-19. 

● O Bancolombia anunciou que decidiu congelar o pagamento dos empréstimos a indivíduos 

e empresas independentes por três meses. 

● O Presidente Ivan Duque informou que os trabalhadores que foram enviados para uma 

licença não remunerada em casa podem retirar suas cesantías (FGTS). E que terá um 

dinheiro especial adicional para todos os trabalhadores do setor saúde. 

● Cancelamento da taxa de água durante a emergência. 

● Linha de crédito do Bancóldex de 250.000 milhões de pesos colombianos para empresas 

afetadas por menor fluxo de clientes. 

 

Fonte: 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Unidos-por-Colombia-nuevo-programa-de-

garantia-por-12-billones-para-apoyar-creditos-de-mipymes-200406.aspx 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-06-abril.html 

https://id.presidencia.gov.co/  

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/bancolombia-anuncia-el-congelamiento-de-

creditos-a-sus-clientes-

539372?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3wxjTFJUsG_6TZH54RanPnpG7

lRhWC1m1ifM6OwkXBzVxf-eVpR3Q3u1I#Echobox=1585142332 

https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-

cuarentena-por-coronavirus-245642-

ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/apoyo-vendedores-informales-por-

coronavirus?fbclid=IwAR22POuWvl0ewRUa6W04M_r6NDRHE1m6nEoCChYNXrNLnSIvsSkyCb8vBH

k 

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/gobierno-anuncio-medidas-economicas-

frente-al-coronavirus-PF12608711  

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-dian-establece-nuevos-plazos-en-el-

calendario-tributario-

473886?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0CvCcoeCx5UcQT1o0CHdrrQby

Qd0ot0nC9AcZ7yoVlQYOKnBjcOqLa-uE#Echobox=1584465818  

 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Unidos-por-Colombia-nuevo-programa-de-garantia-por-12-billones-para-apoyar-creditos-de-mipymes-200406.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Unidos-por-Colombia-nuevo-programa-de-garantia-por-12-billones-para-apoyar-creditos-de-mipymes-200406.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-06-abril.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-06-abril.html
https://id.presidencia.gov.co/
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/bancolombia-anuncia-el-congelamiento-de-creditos-a-sus-clientes-539372?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3wxjTFJUsG_6TZH54RanPnpG7lRhWC1m1ifM6OwkXBzVxf-eVpR3Q3u1I#Echobox=1585142332
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/bancolombia-anuncia-el-congelamiento-de-creditos-a-sus-clientes-539372?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3wxjTFJUsG_6TZH54RanPnpG7lRhWC1m1ifM6OwkXBzVxf-eVpR3Q3u1I#Echobox=1585142332
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/bancolombia-anuncia-el-congelamiento-de-creditos-a-sus-clientes-539372?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3wxjTFJUsG_6TZH54RanPnpG7lRhWC1m1ifM6OwkXBzVxf-eVpR3Q3u1I#Echobox=1585142332
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/bancolombia-anuncia-el-congelamiento-de-creditos-a-sus-clientes-539372?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3wxjTFJUsG_6TZH54RanPnpG7lRhWC1m1ifM6OwkXBzVxf-eVpR3Q3u1I#Echobox=1585142332
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-cuarentena-por-coronavirus-245642-ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-cuarentena-por-coronavirus-245642-ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-cuarentena-por-coronavirus-245642-ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-cuarentena-por-coronavirus-245642-ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-cuarentena-por-coronavirus-245642-ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/apoyo-vendedores-informales-por-coronavirus?fbclid=IwAR22POuWvl0ewRUa6W04M_r6NDRHE1m6nEoCChYNXrNLnSIvsSkyCb8vBHk
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/apoyo-vendedores-informales-por-coronavirus?fbclid=IwAR22POuWvl0ewRUa6W04M_r6NDRHE1m6nEoCChYNXrNLnSIvsSkyCb8vBHk
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/apoyo-vendedores-informales-por-coronavirus?fbclid=IwAR22POuWvl0ewRUa6W04M_r6NDRHE1m6nEoCChYNXrNLnSIvsSkyCb8vBHk
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/apoyo-vendedores-informales-por-coronavirus?fbclid=IwAR22POuWvl0ewRUa6W04M_r6NDRHE1m6nEoCChYNXrNLnSIvsSkyCb8vBHk
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/gobierno-anuncio-medidas-economicas-frente-al-coronavirus-PF12608711
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/gobierno-anuncio-medidas-economicas-frente-al-coronavirus-PF12608711
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-dian-establece-nuevos-plazos-en-el-calendario-tributario-473886?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0CvCcoeCx5UcQT1o0CHdrrQbyQd0ot0nC9AcZ7yoVlQYOKnBjcOqLa-uE#Echobox=1584465818
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-dian-establece-nuevos-plazos-en-el-calendario-tributario-473886?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0CvCcoeCx5UcQT1o0CHdrrQbyQd0ot0nC9AcZ7yoVlQYOKnBjcOqLa-uE#Echobox=1584465818
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-dian-establece-nuevos-plazos-en-el-calendario-tributario-473886?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0CvCcoeCx5UcQT1o0CHdrrQbyQd0ot0nC9AcZ7yoVlQYOKnBjcOqLa-uE#Echobox=1584465818
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-dian-establece-nuevos-plazos-en-el-calendario-tributario-473886?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0CvCcoeCx5UcQT1o0CHdrrQbyQd0ot0nC9AcZ7yoVlQYOKnBjcOqLa-uE#Echobox=1584465818
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COREIA DO SUL 

 

● O governo pode subsidiar até 50% das despesas de restauração pós-crise e isentar os 

residentes de impostos e pagamentos de serviços públicos.  

 

Governo Metropolitano de Seul 

● Auxílio a cidadãos de baixa renda: Cidade de Seul fornecerá até US$400 a famílias de baixa 

renda. Um total de US $ 264 milhões será usado em este projeto.  

● Fundo de Emergência para Pequenas e Médias Empresas: valor de 872 milhões de dólares 

foi distribuído em 18 tipos de pequenas empresas, como agências de viagens, restaurantes 

e hotéis, considerados os setores de maior impacto. 

Fonte:  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-cases/south-korea-

designates-regions-hit-hardest-by-coronavirus-as-disaster-zones-idUSKBN212015 

http://english.seoul.go.kr/covid-19-and-countermeasures-in-seoul/ 

https://www.facebook.com/seoulcitykorea/videos/2382921751999886/  

http://english.seoul.go.kr/seoul-provides-urgent-financial-support-to-residents-struck-by-covid-

19/?cat=29 

https://www.facebook.com/seoulcitykorea/videos/2382921751999886/ 

 

ESPANHA 

 

● O governo espanhol concedeu benefícios a trabalhadores demitidos como parte de suas 

medidas para mitigar os efeitos econômicos da epidemia de coronavírus, de acordo com um 

projeto preparado pelo Ministério do Trabalho. 

● Estabeleceu uma moratória de seis meses para pagamentos a investidores e empresas de 

médio porte e trabalhadores autônomos. 

● A Espanha exclui uma linha de financiamento específico para empresas do Instituto de 

Crédito Oficial para atender às necessidades de liquidez de empresas e trabalhadores 

autônomos do setor turístico, assim como as atividades relacionadas que são afetadas pela 

crise sanitária. 

● O governo proibiu o corte de fornecimento de água, eletricidade e gás natural a 

consumidores vulneráveis por um mês prorrogável. 

 

Prefeitura de Madri 

● A Prefeitura de Madri pediu ao governo da nação que modifique a Lei de Estabilidade para 

introduzir novos casos de aplicação de excedentes. Somente assim Madrid poderá alocar 

urgentemente mais de 420 milhões de euros a ações de combate à pandemia de 

coronavírus e mitigação das consequências econômicas.  

● A Câmara Municipal de Madrid concordou em estabelecer uma moratória no pagamento 

do aluguel dos apartamentos da Companhia Municipal de Habitação e Terrenos. A medida, 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-cases/south-korea-designates-regions-hit-hardest-by-coronavirus-as-disaster-zones-idUSKBN212015
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-cases/south-korea-designates-regions-hit-hardest-by-coronavirus-as-disaster-zones-idUSKBN212015
http://english.seoul.go.kr/covid-19-and-countermeasures-in-seoul/
https://www.facebook.com/seoulcitykorea/videos/2382921751999886/
http://english.seoul.go.kr/seoul-provides-urgent-financial-support-to-residents-struck-by-covid-19/?cat=29
http://english.seoul.go.kr/seoul-provides-urgent-financial-support-to-residents-struck-by-covid-19/?cat=29
https://www.facebook.com/seoulcitykorea/videos/2382921751999886/
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aprovada pela Junta do Governo Municipal, visa aliviar as consequências econômicas da 

crise da saúde do coronavírus, principalmente nos grupos mais vulneráveis. 

● No total, quase 6.000 famílias serão beneficiadas com a medida aprovada, conforme 

anunciado pelo prefeito José Luis Martínez-Almeida, após um Conselho de Administração 

realizado por videoconferência. 

● Como primeira medida, foi acordado não enviar os recibos correspondentes ao mês de abril, 

uma vez que o mês de março já havia sido emitido no início do mês, conforme estabelecido 

pelo regime habitual. 

● Posteriormente, e de acordo com a evolução da pandemia, não está descartado estender a 

referida moratória ou, se necessário, elaborar um plano de contingência para estudar caso 

a caso a situação das famílias que moram em um dos apartamentos do EMVS, dando as 

instalações necessárias para o pagamento. 

● Por fim, o Conselho de Administração decidiu não realizar nenhum lançamento até, pelo 

menos, no próximo dia 30 de junho, incluindo os que estavam atualmente pendentes. 

● A cobrança do Imposto sobre Veículos e Garagens foi adiada; 

● A estrutura orçamentária municipal foi adaptada ao estabelecido no Decreto Estadual para 

enfrentar ao impacto econômico e social da COVID-19; 

● Economia: Foi decretada uma redução de 63 milhões em impostos (IBI e IAE) para empresas 

dos setores de lazer, restauração, comércio e agências de viagens para manter os empregos; 

● Suspensão do imposto municipal é decretada para comerciantes nos 45 mercados de 

livrarias de Madri; 

● Habitação: A cobrança do aluguel mensal para os 6.000 inquilinos do parque público é 

adiada, também de moradias municipais e todas as expulsões planejadas são suspensas; 

● Moratória de impostos, como o imposto sobre veículos de tração mecânica, vaus ou 

taxa de caixa eletrônico; 

● Madrid Sale al Balcón: é um espaço para iniciativas cidadãs para melhorar a qualidade de 

vida de Madri em estado de alarme. Já existem 300 iniciativas que foram lançadas em toda 

cidade; 

● Frutas para hospitais: Os mercados municipais de Madri que fornecem comida para a 

cidade, iniciaram uma iniciativa de solidariedade para agradecer trabalhadores da saúde e 

seu trabalho para conter os efeitos da COVID-19. Eles distribuíram várias toneladas de frutas 

e hospitais públicos e privados; 

● A Prefeitura de Madri lança um Plano de Choque diante do histórico desafio social causado 

pela crise do coronavírus; 

● O Departamento de Famílias, Igualdade e Bem-Estar Social reformará urgentemente os 

serviços sociais para enfrentar as consequências sociais e econômicas que a crise da saúde 

deixará na cidade; 

● O Plano de Choque se concentrará em famílias, idosos e questões de igualdade; 

● Em relação às famílias, os obstáculos burocráticos serão eliminados para que os mais 

vulneráveis recebam ajuda emergencial com agilidade, implementando definitivamente o 

'cartão da família'; 
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● Para os idosos, será criada uma tabela de detecção de situações de risco em cada distrito e 

uma assistente social será incorporada em cada centro municipal para idosos. 

Fonte:  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-de-

Madrid-lanza-un-Plan-de-Choque-ante-el-desafio-social-historico-por-la-crisis-del-

coronavirus/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2cfa6e8105281710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&v

gnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD 

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4817 

 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-

pide-al-Gobierno-poder-emplear-420-millones-en-medidas-economicas-y-

sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31a905dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgne

xtchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd   

 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-

establecera-una-moratoria-del-pago-del-alquiler-de-los-pisos-de-la-

EMVS/?vgnextfmt=default&vgnextoid=de566f427d1f0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnext

channel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd   

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-

especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-

/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

 

FRANÇA 

 

● Serão suspensas as cobranças das contas de luz, água e gás no país, inclusive para as 

empresas.  

● Presidente Macron anunciou também que fará um pacote de medidas, a fim de apoiar as 

empresas francesas, através de empréstimos bancários de até US$ 300 bilhões.  

● Deverá ser concedida uma compensação global de 1.500 euros, cuja frequência de 

pagamento ainda não foi definida, às empresas que precisarem fechar ou que registraram 

uma queda de pelo menos 70% no volume de negócios. 

 

Prefeitura de Paris 

● Aluguel social: a cidade de Paris dará assistência a inquilinos com dificuldade de pagar o 

aluguel, neste período de crise associado à epidemia de coronavírus.  

● Auxílio para alimentação: a cidade de Paris decidiu fornecer apoio financeiro excepcional às 

famílias que mais precisarem, a fim de ajudá-las na compra de alimentos. Este auxílio, 

totalizando 3,5 milhões de euros, totalmente financiado pela cidade de Paris, beneficiará 

29.322 famílias parisienses, ou 53.266 crianças. 

● Auxílio às empresas e comércios: a Câmara de Comércio e Indústria de Paris Ile-de-France 

criou uma plataforma telefônica específica, denominada “CCI Urgence Entreprise” para 

ajudar as empresas ou através de contato por e-mail (urgencyentreprise@cci-paris-idf.fr ). 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-lanza-un-Plan-de-Choque-ante-el-desafio-social-historico-por-la-crisis-del-coronavirus/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2cfa6e8105281710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-lanza-un-Plan-de-Choque-ante-el-desafio-social-historico-por-la-crisis-del-coronavirus/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2cfa6e8105281710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-lanza-un-Plan-de-Choque-ante-el-desafio-social-historico-por-la-crisis-del-coronavirus/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2cfa6e8105281710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-lanza-un-Plan-de-Choque-ante-el-desafio-social-historico-por-la-crisis-del-coronavirus/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2cfa6e8105281710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4817
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-pide-al-Gobierno-poder-emplear-420-millones-en-medidas-economicas-y-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31a905dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-pide-al-Gobierno-poder-emplear-420-millones-en-medidas-economicas-y-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31a905dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-pide-al-Gobierno-poder-emplear-420-millones-en-medidas-economicas-y-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31a905dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-pide-al-Gobierno-poder-emplear-420-millones-en-medidas-economicas-y-sociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31a905dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-establecera-una-moratoria-del-pago-del-alquiler-de-los-pisos-de-la-EMVS/?vgnextfmt=default&vgnextoid=de566f427d1f0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-establecera-una-moratoria-del-pago-del-alquiler-de-los-pisos-de-la-EMVS/?vgnextfmt=default&vgnextoid=de566f427d1f0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-establecera-una-moratoria-del-pago-del-alquiler-de-los-pisos-de-la-EMVS/?vgnextfmt=default&vgnextoid=de566f427d1f0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-establecera-una-moratoria-del-pago-del-alquiler-de-los-pisos-de-la-EMVS/?vgnextfmt=default&vgnextoid=de566f427d1f0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-y-medidas-especiales-en-tiempo-de-alarma-por-Coronavirus-COVID-19-/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
mailto:urgencyentreprise@cci-paris-idf.fr
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Fonte:  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/16/coronavirus-le-gouvernement-va-creer-

un-fond-de-soutien-pour-les-petits-commercants_6033305_3234.htm    

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-la-validite-des-documents-de-sejour-des-

etrangers-rallongee-20200316  

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#aides-aux-

entreprises-et-commerces  

https://www.paris.fr/pages/une-aide-financiere-exceptionnelle-vers-les-familles-pour-leurs-

achats-alimentaires-7741 

https://www.paris.fr/pages/aide-de-la-ville-aux-locataires-des-bailleurs-sociaux-7751 

 

ÍNDIA 

 

● O Reserve Bank of India (RBI) planeja injetar nova liquidez em dinheiro no sistema por meio 

de uma segunda rodada de operações compromissadas de longo prazo (LTRO), disseram 

autoridades do governo à Reuters, em meio a temores de que o surto de coronavírus 

inviabilize qualquer recuperação do crescimento econômico. 

● O RBI informou que está pronto para agir e para manter a confiança do mercado e preservar 

a estabilidade financeira. 

● Enquanto isso, o governo está pressionando os bancos estatais a aprovar novos 

empréstimos no valor de 500 a 600 bilhões de rúpias até o final de março, segundo fontes 

do governo. 

Fonte:  

https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2BA2ME  

 

ITÁLIA 

 

Prefeitura de Milão 

● Alimentação para pessoas de situação de vulnerabilidade: a partir do dia 06 de abril foi 

possível solicitar auxílio nas despesas com alimentação. Serão alocados 700 mil euros para 

a compra de itens alimentares a serem distribuídos para quem precisa. 

● Fundo de Ajuda: a cidade de Milão estabeleceu um fundo de ajuda mútua para as pessoas 

afetadas pela crise e, posteriormente, para apoiar a recuperação das atividades da cidade. 

O fundo, que começou com um orçamento de 3 milhões de euros. 

Fonte:  

https://www.comune.milano.it/fondomutuosoccors  

https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-richieste-online-sul-sito-del-comune-per-la-spesa-

alimentare-si-parte-la-settimana-prossima 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-la-validite-des-documents-de-sejour-des-etrangers-rallongee-20200316
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-la-validite-des-documents-de-sejour-des-etrangers-rallongee-20200316
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#aides-aux-entreprises-et-commerces
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672#aides-aux-entreprises-et-commerces
https://www.paris.fr/pages/une-aide-financiere-exceptionnelle-vers-les-familles-pour-leurs-achats-alimentaires-7741
https://www.paris.fr/pages/une-aide-financiere-exceptionnelle-vers-les-familles-pour-leurs-achats-alimentaires-7741
https://www.paris.fr/pages/aide-de-la-ville-aux-locataires-des-bailleurs-sociaux-7751
https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2BA2ME
https://www.comune.milano.it/fondomutuosoccors
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-richieste-online-sul-sito-del-comune-per-la-spesa-alimentare-si-parte-la-settimana-prossima
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-richieste-online-sul-sito-del-comune-per-la-spesa-alimentare-si-parte-la-settimana-prossima
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JAPÃO 

 

● O pacote, totalizando 430,8 bilhões de ienes (US $ 4,1 bilhões) em gastos, mostra quanta 

pressão os formuladores de políticas estão enfrentando para promover um crescimento e 

conter o risco de falências corporativas, já que cancelamentos de eventos e uma queda no 

turismo ameaçam atingir a economia em geral. 

● Para ajudar a financiar o pacote, o governo utilizará o restante da reserva orçamentária 

deste ano fiscal de cerca de 270 bilhões de ienes. 

● O Japão aumentará para 1,6 trilhão de ienes seu financiamento especial para pequenas e 

médias empresas atingidas pelo vírus 

 

Fonte: 

https://www.cnbc.com/2020/03/10/japan-unveils-4-billion-coronavirus-package-but-not-yet-

planning-extra-budget.html  

 

MÉXICO 

Cidade do México 

● O Governo da Cidade do México concedeu cupons de alimentos a pessoas que são 

beneficiárias do programa Liconsa durante a emergência de saúde devido ao coronavírus 

COVID-19; 

● O objetivo deste apoio, chamado Mercomuna (Mercado, Comunidade, Alimentação e 

Suprimento), é ajudar famílias e microempresas, onde os vouchers podem ser trocados para 

a compra de produtos da cesta básica; 

● · Os vouchers poderão totalizar até 350 pesos e serão válidos em empresas como mercados, 

padarias, mercearias, entre outras empresas, e só poderão ser trocados em 

estabelecimentos localizados no escritório do prefeito onde foram concedidos. 

Fonte: 

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/vales-de-alimentos-para-apoyar-a-familias-y-negocios 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnbc.com/2020/03/10/japan-unveils-4-billion-coronavirus-package-but-not-yet-planning-extra-budget.html
https://www.cnbc.com/2020/03/10/japan-unveils-4-billion-coronavirus-package-but-not-yet-planning-extra-budget.html
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/vales-de-alimentos-para-apoyar-a-familias-y-negocios
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PORTUGAL 

Lisboa 

● Foi assegurada a concretização do plano de investimentos para 2020 e anos seguintes da 

Câmara Municipal de Lisboa e Empresas Municipais, estimada em 620 milhões de euros, 

como forma de reforço do serviço público, apoio ao emprego e de preservação da 

capacidade produtiva; 

● Foi criada uma equipe de apoio às micro e PME’s (Lisboa Empreende) com objetivo de 

garantir a informação sobre todos os apoios existentes, bem como consultoria para mitigar 

os efeitos da crise e promover a recuperação económica. Esta equipa integrará especialistas 

nas várias áreas (bancária e financeira, consultoria, comunicação, legal, etc.); 

● Foi criado um marketplace que junta as necessidades de empresas, instituições e municípios 

às competências e ofertas do ecossistema empreendedor de Lisboa, permitindo às startups 

continuarem a funcionar através do desenvolvimento de soluções tecnológicas para os 

desafios atuais; 

● Foram garantidos aos agentes culturais o pagamento integral dos contratos já celebrados, 

através da recalendarização das programações, da sua adaptação para transmissão on-line, 

ou do reforço do apoio à estrutura da entidade; 

● As cobranças de todas as taxas relativas a ocupação de espaço público e publicidade a todos 

os estabelecimentos comerciais foram suspendidas, com exceção de estabelecimentos 

bancários, instituições de crédito e seguradoras. Início em 1 março com efeitos retroativos 

e fim a 30 junho. Os estabelecimentos cuja licença anual caduque durante este período de 

suspensão só terão de solicitar essa renovação e efetuar o respetivo pagamento a partir de 

30 de junho. 

Fonte: 

https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio 

 

NORUEGA 

 

● A Noruega oferecerá às empresas pelo menos 100 bilhões de coroas norueguesas (US $ 9,7 

bilhões) em financiamento na forma de garantias para empréstimos e emissões de títulos 

para apoiar a economia durante o surto de coronavírus. 

● Os pagamentos de impostos sobre a folha de pagamento serão adiados. 

● A Noruega apoiará as companhias aéreas com garantias de crédito de até 6 bilhões de 

coroas norueguesas (US $ 537 milhões). 

Fonte:  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-primeminist/norway-offers-firms-

10-billion-as-coronavirus-shakes-economy-idUSKBN212146 ;  

https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-primeminist/norway-offers-firms-10-billion-as-coronavirus-shakes-economy-idUSKBN212146
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-primeminist/norway-offers-firms-10-billion-as-coronavirus-shakes-economy-idUSKBN212146
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REINO UNIDO 

 

● Anunciou um afrouxamento fiscal adicional de 18 bilhões de libras para apoiar a economia 

do Reino Unido, elevando o estímulo fiscal total a 30 bilhões de libras. O órgão público do 

Reino Unido, o Escritório de Responsabilidade Orçamentária, classificou-o como a maior 

oferta orçamentária desde 1992. ” 

● O Banco da Inglaterra informou que reduziria sua principal taxa de juros em meio ponto 

percentual para 0,25%, o que, na visão do governo, ajudaria a manter empresas nos 

negócios e pessoas em empregos e ajudaria a impedir que uma interrupção temporária 

causasse danos econômicos mais duradouros. 

● O estímulo fiscal incluiu mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, incentivos fiscais 

para negócios e mudanças de regras que tornarão mais fácil para os trabalhadores 

reivindicar subsídios e benefícios por doença. Também houve decisões para reduzir ou 

congelar os impostos sobre cerveja e vinho.  

● Além do corte na taxa de juros, o Banco da Inglaterra lançou na quarta-feira duas medidas 

destinadas a apoiar os empréstimos. Um programa permite que os bancos tomem 

empréstimos do Banco da Inglaterra a uma taxa muito próxima da sua principal taxa de 

juros por até quatro anos. Isso deve incentivar os bancos a emprestar a empresas e famílias 

a taxas reduzidas. O banco central também cortou um buffer de capital que deveria liberar 

£ 190 bilhões (US $ 246 bilhões) em empréstimos em potencial. 

 

Fonte:  

https://edition.cnn.com/2020/03/11/investing/bank-of-england-rate-cut-coronavirus/index.html  

https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-employees-benefit-claimants-

and-businesses  

https://www.cnbc.com/2020/03/11/uk-government-announces-12-billion-pounds-to-tackle-

coronavirus-in-2020-budget.html  

 

TURQUIA 

 

● Zehra Zumrut Selcuk, Ministério da Família, Trabalho e Serviços Sociais informou que a 

pensão básica do estado aumentará de 1.000 liras turcas (US $ 154) para 1.500 liras turcas 

(US $ 231), de acordo com o pacote de ajuda anunciado.  

● O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, divulgou um pacote de ajuda no valor de 100 

bilhões de liras turcas (US $ 15,4 bilhões) para limitar as consequências econômicas do 

coronavírus.  

Fonte:  

https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-to-support-shorter-flexible-

work-hours/1772911 

https://edition.cnn.com/2020/03/11/investing/bank-of-england-rate-cut-coronavirus/index.html
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-employees-benefit-claimants-and-businesses
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-employees-benefit-claimants-and-businesses
https://www.cnbc.com/2020/03/11/uk-government-announces-12-billion-pounds-to-tackle-coronavirus-in-2020-budget.html
https://www.cnbc.com/2020/03/11/uk-government-announces-12-billion-pounds-to-tackle-coronavirus-in-2020-budget.html
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-to-support-shorter-flexible-work-hours/1772911
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-to-support-shorter-flexible-work-hours/1772911


 

88 

 

RECOMENDAÇÕES E OPORTUNIDADES DE ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 

 

 OMS 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

 
Conteúdos de 19 e 20 de Abril de 2020 

Para acessar os conteúdos completos clique aqui e aqui 

 

 A OMS fez um resumo científico do uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) em 

pacientes com COVID-19. Foi levantado que o uso comum destes medicamentos poderá 

aumentar os efeitos adversos quando usados em pacientes com infecções respiratórias 

virais agudas, como os acometidos pela COVID-19. Em uma rápida revisão feita em 20 de 

março de 2020 pela Organização, se concluiu que não há evidências de eventos adversos 

graves do uso de AINEs em pacientes com COVID-19. 

● Em seu discurso de 20 de abril, o Secretário Geral da OMS reconheceu a importância do 

evento organizado pela ONU Global Citizen e transmitido pela internet e tv por mais de 8 

horas. O evento arrecadou mais de 127 milhões de dólares e isto será destinado para várias 

organizações que respondem a COVID-19, incluindo 55 milhões de dólares para o Fundo de 

Resposta à Solidariedade da OMS. 

● Ainda em seu discurso, o Secretário enfatizou que o alívio das restrições não é o fim da 

epidemia em nenhum país, e que isso só se tornará realidade com um esforço contínuo de 

indivíduos, comunidades e governos na supressão e controle do vírus. 

● A OMS pede que os países garantam que podem detectar, testar, isolar e cuidar de todos 

os casos bem como rastrear a linha de contatos com os enfermos. 

● Destaca-se as pesquisas e suportes técnicos que a OMS está fornecendo no âmbito 

científico e financeiros para as pesquisas soro-epidemiológicas em todo o mundo, e divulga 

que os primeiros resultados desses estudos sugerem que uma porcentagem pequena da 

população pode ter sido infectada, mesmo em áreas fortemente afetadas. 

● A OMS está trabalhando prioritariamente com parceiros para aumentar a produção e 

distribuição equitativas de diagnósticos para países que mais precisam. Cerca de 30 milhões 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/the-use-of-non-steroidal-anti-inflammatory-drugs-(nsaids)-in-patients-with-covid-19
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---20-april-2020
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de testes serão disponibilizados nos próximos quatro meses por meio da força-tarefa da 

OMS, Fundo Global, UNICEF e UNITAID. 

 

Conteúdo de 15 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● Mais de 1,5 milhão de matrículas nos cursos on-line da OMS foram feitas por meio do site 

https://openwho.org/, uma plataforma interativa de transferência de conhecimento da 

OMS para melhorar a resposta à emergência de saúde.  

● Mais de 90 países manifestaram interesse em ingressar no Estudo de Solidariedade e mais 

de 900 pacientes foram inscritos para avaliar a segurança e eficácia de quatro 

medicamentos e combinações de medicamentos para tratar a COVID-19. Três vacinas já 

iniciaram ensaios clínicos e mais de 70 estão em desenvolvimento. 

● Foi anunciada a Força-Tarefa da Cadeia de Suprimentos da ONU, para aumentar a 

distribuição de equipamentos médicos essenciais, como o Voo Solidário, que ajudará na 

entrega de suprimentos médicos a 95 países, especialmente no continente africano. 

● Em seu comunicado à imprensa, a Organização lamentou a decisão do Presidente dos 

Estados Unidos de suspender o financiamento à Organização. O apoio do governo 

americano ajudou o trabalho da OMS para melhorar a saúde de muitas pessoas em regiões 

pobres e vulneráveis no mundo. 

● A Organização reforçou que os trabalhos não pararam no combate a poliomielite, sarampo, 

malária, ebola, HIV, tuberculose, desnutrição, câncer, diabetes, saúde mental e outras 

doenças. 

 

Conteúdo de 07 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

● O diretor geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou a importância e o 

papel insubstituível desempenhado pelos profissionais de enfermagem, grupo este que está 

na linha de frente da pandemia nos hospitais e postos de saúde.  

● Em relatório produzido pela OMS e pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) e a 

Campanha Nursing Now, revela que há cerca de 28 milhões de enfermeiros no mundo, e 

um déficit global de 5,9 milhões desses profissionais, principalmente em regiões da África, 

Sudeste Asiático, Mediterrâneo Oriental e algumas partes da América Latina.  O relatório 

estima que os países que sofrem privações devem aumentar em média 8% o número de 

graduados em enfermagem, e melhorar suas opções para obtenção de emprego por esses 

profissionais.  

● O relatório diz que sem profissionais de enfermagem e obstetrícia, e outros profissionais de 

saúde, os países não podem vencer a batalha contra surtos nem alcançar a cobertura 

universal de saúde ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

● Para equipar o mundo com as equipes de enfermagem de que precisa, a OMS e seus 

parceiros recomendam a todos os países 10 pontos, dos quais se destacam: 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---15-april-2020
https://openwho.org/
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15773:paho-director-calls-for-protection-of-health-workers-in-face-of-the-advancing-covid19-pandemic-in-the-region-of-the-americas&catid=740&lang=en&Itemid=1926
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○ Aumentar o financiamento para treinar e empregar mais profissionais de 

enfermagem. 

○ Oferecer aos futuros profissionais de enfermagem treinamento teórico e prático 

nas habilidades científicas, tecnológicas e sociológicas necessárias para avançar na 

atenção primária à saúde. 

○ Melhorar as condições de trabalho, com salários justos e respeito ao direito à 

segurança e saúde no local de trabalho. 

○ Apoiar políticas nas equipes de enfermagem que levem em consideração os 

aspectos de gênero. 

○ Fortalecer o papel da equipe de enfermagem junto a diferentes setores (saúde, 

educação, imigração, finanças e trabalho) para estabelecer diálogo político e 

planejamento da força de trabalho. 

● Em comunicado, a Organização Pan-americana de Saúde - OPAS, alerta para a escassez de 

equipamentos de proteção aos médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da saúde que 

cuidam de pacientes com COVID-19, que pode levar a uma onda de infecções evitáveis.  

● Carissa F. Etienne, diretora da OPAS, diz que o momento não é para acúmulo e 

armazenamento, e sim de relaxamento às restrições de exportações para produtos 

essenciais de suprimentos hospitalares. Esses esforços devem ser conjuntos entre os 

governos e o setor privado da região. 

Conteúdo de 30 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

● Sobrecarga no sistema de saúde: A OMS observa que por conta do rápido aumento da 

demanda de instalações e profissionais de saúde durante a pandemia, alguns sistemas de 

saúde estão sobrecarregados, o que pode impedir a sua operação efetiva. Isso pode levar a 

mais óbitos por doenças para as quais existem vacinas ou tratamentos. Num sistema de 

saúde robusto, o que não se vê atualmente em muitos países, a continuação de acesso 

equitativo à prestação de serviços essenciais durante uma situação de emergência limita a 

mortalidade direta, e evita a mortalidade indireta. 

● Atuação da Organização: Está sendo feita a atualização de suas diretrizes de planejamento 

operacional para equilibrar as demandas de resposta direta ao COVID-19 com a necessidade 

de continuar prestando serviços sanitários essenciais e atenuar o colapso do sistema, 

incluindo uma série de medidas para níveis nacional, regionais e locais, a fim de reorganizar 

o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade para toda a população. 

● Expectativas da Organização: Se espera que os países determinem quais serviços essenciais 

eles priorizarão em seus esforços para manter a continuidade da prestação de serviços e 

paralelamente fazer mudanças estratégicas para garantir o atendimento, o que inclui: 

vacinação de rotina, serviços de saúde reprodutiva - incluindo cuidados durante a gravidez 

e parto - atendimento a bebês e adultos mais velhos, tratamento de doenças mentais, 

doenças não transmissíveis e doenças infecciosas como HIV, malária e tuberculose, 

tratamentos hospitalares críticos, tratamento de problemas de saúde urgentes e serviços 

auxiliares, de laboratório e bancos de sangue. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-30mar2020.pdf?sfvrsn=6b68bc4a_2
https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
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● Transparência: A OMS destaca a importância de manter as informações atualizadas, o que 

requer comunicação frequente com a sociedade e um forte envolvimento das comunidades, 

para que o público possa manter a confiança no sistema de saúde. Isso ajudará a garantir 

que as pessoas continuem a procurar atendimento médico quando necessário e a seguir os 

conselhos de saúde pública. 

Conteúdo de 23 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

Prevenção e cuidados 

● O distanciamento social é uma maneira importante para desacelerar a propagação do vírus, 

e ganhar tempo. Isso não quer dizer que a população de quarentena deverá ser 

desconectada da relação familiar. É importante a comunicação com a sociedade por outros 

meios, até para que a saúde mental seja preservada durante o período de isolamento. 

● As pessoas devem constantemente fazer a higienização das mãos com água e sabão (se não 

tiver acesso a esse produto, devem utilizar álcool em gel) e considerar a etiqueta 

respiratória ao espirrar ou tossir, cobrindo o rosto com a área do cotovelo, por exemplo. 

● Pede-se aos países que para contra-atacar a rapidez com que o vírus se espalha, a forma 

mais agressiva e direcionada é testar todos os casos suspeitos, isolá-los e cuidar dos casos 

confirmados, realizando também o rastreamento de todos os contatos próximos do 

infectado confirmado para o início da quarentena. 

● Com relação ao trânsito de pessoas que saem de suas casas para adquirir alimentos, por 

exemplo, cabe às autoridades locais estabelecer as diretrizes a serem seguidas para o 

distanciamento local nesses ambientes. 

Alerta para informações não oficiais 

● A OMS reforça que atualmente não há nenhum medicamento de comprovada eficácia 

contra a COVID-19 e alerta que isso pode gerar falsas esperanças e causar danos maiores, 

como a escassez de medicamentos essenciais necessários para tratar outras doenças. 

● Não há evidências comprovadas sobre os sintomas deixados após a COVID-19, como, a 

perda de olfato ou paladar já relatadas em depoimentos de pessoas que contraíram o vírus. 

A OMS está analisando esses casos e divulgará em breve resultados das primeiras 

investigações baseadas em evidências. 

 

 

 

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-23mar2020.pdf?sfvrsn=846ecb41_4
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CEPAL 

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE 

 

 
Conteúdo de 22 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

● Em seminário virtual organizado pela Fundação Carolina da Espanha, a Secretária Executiva 

da CEPAL, Alicia Bárcena, disse que a COVID-19 oferece uma encruzilhada civilizatória: ou 

voltamos à globalização autoritária concentrada com o mesmo desenho institucional ou 

construímos um futuro diferente.  

● Bárcena afirmou que o multilateralismo existente é insuficiente porque oferece soluções 

usuais com respostas bilaterais, e não uma solução coletiva, e pediu a reformulação nas 

relações Norte-Sul. 

● A Secretária Executiva também acrescentou que os países da região da CEPAL devem 

garantir uma renda básica para seus cidadãos, e que estudos sugerem que seja um custo de 

cerca de 2% a 4,7% do PIB regional, um valor inferior aos 6,3% que a sonegação de impostos 

representa. 

● A CEPAL alertou que após a crise, a economia regionalizada terá três polos: Europa, América 

do Norte e Ásia, o que poderá aumentar a interdependência da América Latina e Caribe e 

Estados Unidos. Com esse alerta, a Comissão acredita que a integração regional é a melhor 

opção para enfrentar a crise, com uma rede de produção, diversificação de fornecedores 

em termos de países e empresas, e promover a produção e pesquisa tecnológica entre os 

países e sub-regiões. 

 

Conteúdo de 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A CEPAL desenvolveu um Observatório online que compila e disponibiliza políticas públicas 

que estão sendo adotadas em 33 países da América Latina e Caribe para limitar o impacto 

https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-ofrece-encrucijada-civilizatoria-o-regresamos-la-globalizacion
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200416_novedades_editoriales_marzo
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da pandemia da COVID-19, como a análise dos impactos econômicos e sociais que eles terão 

em nível nacional e setoriais. 

● O site tem versões em inglês e espanhol, e disponibiliza ao público ferramentas de 

informação como edições de recomendações, oportunidades e notícias relacionadas às 

mudanças que a COVID-19 provocou no âmbito econômico regional e mundial.  

● Para acessar o site acesse:  https://www.cepal.org/en/topics/covid-19 

 

Conteúdo de 03 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A CEPAL concluiu o relatório “A América Latina e o Caribe diante da pandemia de COVID-19: 

efeitos econômicos e sociais”, que aborda os cenários e as projeções para 2030 diante da 

atual crise global de pandemia, juntamente com recomendações de ações políticas em 

várias áreas para combater suas consequências negativas. O documento original poderá ser 

baixado aqui. 

● É urgente a implementação de ações para o achatamento da curva de contágio pela doença, 

sem achatar a curva da economia.  

● O relatório concluiu que não há outra opção estratégica a não ser avançar em um modelo 

de desenvolvimento mais sustentável por meio de uma maior integração de toda a região, 

a fim de mitigar os efeitos da pandemia e retomar a economia. Na mesma linha, deve-se 

fortalecer a coordenação e a integração regional para assegurar as cadeias de suprimentos 

de bens essenciais. 

 

 

ACNUDH 

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS HUMANOS 

 
Conteúdo de 20 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

● A Relatoria da ONU sobre violência contra a mulher deseja receber informações relevantes 

de todos os países sobre o aumento dos casos de violência de gênero no contexto da 

pandemia da COVID-19. 

https://www.cepal.org/en/topics/covid-19
https://nacoesunidas.org/cepal-integracao-regional-e-crucial-para-enfrentar-pandemia-de-covid-19/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales
https://nacoesunidas.org/relatora-da-onu-recebe-informacoes-sobre-violencia-contra-mulheres-durante-crise-de-covid-19/
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● Com dados preliminares apurados pelas polícias e serviços de linha direta, a violência 

doméstica aumentou em muitos países, tendo em vista que o isolamento social obriga 

muitas mulheres a se manterem em casa, sob o mesmo teto que seus agressores, agravando 

assim a vulnerabilidade à violência doméstica, incluindo os feminicídios. 

● Serão aceitos relatos de casos vindos da sociedade civil, Estados, Instituições Nacionais de 

Direitos Humanos, organizações internacionais, academia e outras partes interessadas pelo 

e-mail vaw@ohchr.org. Os relatos serão recebidos até dia 30 de junho, e deverão ser feitos 

em inglês, espanhol ou francês. As 11 diretrizes para nortear os relatos que poderão ser 

feitos poderão ser conferidas clicando aqui. 

 

Conteúdo de 16 e 09 de Abril de 2020 

Para acessar os conteúdo completo clique  aqui, aqui e aqui 

● A alta-comissária das ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu aos países 

que abram suas fronteiras aos seus próprios cidadãos presos no exterior, muitos deles com 

pouco ou nenhum acesso a cuidados de saúde e outras necessidades básicas. 

○ Segundo a alta-comissária, os Estados devem incluir todos os migrantes, 

independentes do status migratório, nos planos nacionais de prevenção, resposta e 

recuperação da COVID-19 e garantir acesso igual a informações, testes, cuidados de 

saúde e proteção social. 

● O especialista do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, em 

entrevista diz que os Estados devem aumentar drasticamente os gastos públicos para 

combater as desigualdades causadas pela crise da COVID-19, e não apenas resgatar bancos, 

empresas e investidores financeiros. 

○ As medidas que devem ser consideradas são, por exemplo: transferência de renda, 

disponibilização de abrigos de emergência, interrupção de despejos e cortes no 

fornecimento de serviços de eletricidade e água, e também fazer investimentos nos 

setores de nutrição, habitação, educação e na produção agrícola ambientalmente 

sustentável, local e em pequena escala. 

○ De acordo com Bohoslavsky, o momento é propício para sérias reformas estruturais 

em favor da justiça redistributiva e reformas tributárias progressivas, no qual os 

ricos possam contribuir para a sociedade de forma proporcional às suas riquezas. 

● A perita independente das Nações Unidas para o direito das pessoas idosas, Rosa Kornfeld-

Matte, alerta para a necessidade de melhor proteção para idosos na pandemia do novo 

coronavírus.  

○ O alerta é por conta de relatos de abandono e exclusão social exacerbada pelas 

medidas de distanciamento social causados pela Pandemia, o que tem agravado a 

saúde de idosos em casas de repouso, por exemplo.  

○ A perita pediu que protocolos de triagem sejam desenvolvidos e seguidos de 

maneira a garantir que as decisões de salvar as vidas dos idosos enfermos que 

buscam o atendimento hospitalar sejam baseados em evidências científicas 

mailto:vaw@ohchr.org
https://nacoesunidas.org/relatora-da-onu-recebe-informacoes-sobre-violencia-contra-mulheres-durante-crise-de-covid-19/
https://nacoesunidas.org/especialista-da-onu-pede-melhor-protecao-para-idosos-na-pandemia-do-novo-coronavirus/
https://nacoesunidas.org/especialista-da-onu-pede-mais-gastos-publicos-para-combater-desigualdade-nao-para-as-grandes-empresas/
https://nacoesunidas.org/covid-19-bachelet-pede-aos-paises-latino-americanos-que-autorizem-retorno-de-seus-cidadaos/
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disponíveis, e não com base em critério não-médico  como idade e deficiência, o 

que tem excluído boa parte dessa população. 

○ Deve-se ter a garantia do apoio governamental e da população em geral para que 

os serviços domésticos nas comunidades possam continuar sem colocar em risco a 

vida dos idosos. 

Conteúdo de 24 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● O Escritório Sul-americano do ACNUDH lançou um site especial sobre o surto de COVID-19 

e seus impactos nos direitos fundamentais de todas as pessoas. Para acessar, clique aqui.  

● Destaca que o momento é um teste para indivíduos, sociedades, governos e comunidades, 

e que o sucesso das respostas de saúde pública diante da pandemia virá com o respeito 

pelos direitos humanos, direitos econômicos, sociais, culturais, direitos civis e políticos.  

 

UNICEF 

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA 

 
 

Conteúdos de 17, 22 e 23 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo, clique aqui, aqui, aqui e aqui 

 

● Segundo levantamento feito pela UNICEF, há 250 milhões de crianças vivendo em áreas de 

conflito em todo o mundo, e mesmo um mês depois do apelo do secretário-geral para o 

cessar fogo em áreas de conflito durante a pandemia, pouco foi feito pelos envolvidos. 

Enquanto isso a COVID-19 avança silenciosamente contra crianças e populações 

vulneráveis. Para haver uma diferença significativa na vida dessas crianças nesses locais, o 

Fundo elenca que: 

1. Todos as partes em conflitos devem fazer e respeitar o cessar-fogo. 

2. As autoridades e grupos locais que controlam os territórios devem facilitar o acesso 

sem restrição à ajuda humanitária, para alcançar famílias e crianças com serviços 

essenciais, alimentação, saúde, água e saneamento. 

3. Forças e grupos armados não devem impedir a entrega de suprimentos de socorros 

ou impedir que as pessoas obtenham serviços e assistência vitais para sobrevivência 

e bem-estar. 

https://nacoesunidas.org/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/
https://acnudh.org/pt-br/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/turma-da-monica-contra-o-coronavirus
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/covid-19-o-cessar-fogo-global-seria-um-divisor-de-aguas-para-250-milhoes-de-criancas
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-convida-criancas-desenhar-como-se-sentem-durante-quarentena
https://www.unicef.org/brazil/gravidez-durante-pandemia-da-covid-19
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4. As partes em conflito devem libertar todas as crianças mantidas em detenção por 

causa dos conflitos armados ou de segurança nacional, e a UNICEF se coloca a 

disposição para ajudar as autoridades a que se preparem para libertar crianças, 

inclusive pela identificação de condições seguras. 

● A UNICEF no Brasil em parceria com a Mauricio de Sousa Produções lançou guia, cartaz e 

folheto com informações sobre como se prevenir do contágio pelo coronavírus. A ilustração 

traz a Turma da Mônica de forma lúdica para atração das crianças no assunto. Para baixar 

os documentos, acesse aqui. 

● Também foi lançada a campanha “Sentimentos no Papel”, com o objetivo de dar voz às 

crianças e incentivá-las a expressar seus sentimentos durante a pandemia. Para participar 

da campanha, pais, mães e responsáveis devem dialogar com seus filhos e filhas, 

organizando um ambiente acolhedor em que a criança possa desenhar e falar como se 

sente. Em seguida, os adultos podem compartilhar nas redes sociais com a 

#sentimentosnopapel e marcar o perfil oficial da UNICEF no Instagram @unicefbrasil. 

● Em entrevista com a presidente da Confederação Internacional de Parteiras, Franka Cadée, 

a UNICEF traz as principais dúvidas para mulheres que estão grávidas ou tinham planos de 

engravidar durante a pandemia. A entrevista conta com informações sobre: 

○ a continuidade de consultas pré-natal; 

○ a prevenção do bebê com relação ao vírus;  

○ a possibilidade de transmissão; 

○ fazer o parto em hospitais ou clínicas de saúde;  

○ a convivência com membros da família durante a gravidez e no parto; 

○ ansiedade; 

○ amamentação com segurança; 

○ ambiente familiar pequeno ou com muitas pessoas. 

 

Conteúdo de 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● O UNICEF preparou 5 dicas para ajudar a proteger crianças e adolescentes durante a 

pandemia do coronavírus, tendo em vista que com o isolamento social, aumenta as chances 

de violência física, sexual e psicológica dentro de casa. Resumidamente são: 

1. Cuidar das crianças e adolescentes: explicar de forma paciente o que está 

acontecendo é o primeiro passo para o sentimento de segurança. É necessário que 

os meninos e meninas tenham um ambiente de paciência, amor, carinho e 

segurança por parte dos adultos com os quais convivem. 

2. Cuidado próprio: a UNICEF se dirige aos adultos que buscam as informações, em se 

controlar contra ansiedade, nervosismo e estresse durante a pandemia. O convívio 

familiar deve ser equilibrado e bem informado a respeito das atualizações diárias 

sobre a crise, levando em consideração um descanso mental necessário das notícias 

assistidas, lidas ou ouvidas diariamente. 

https://www.unicef.org/brazil/relatorios/turma-da-monica-contra-o-coronavirus
https://nacoesunidas.org/unicef-da-dicas-para-proteger-criancas-e-adolescentes-da-violencia-em-tempos-de-coronavirus/
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3. Procurar ajuda: para chefes de família sozinhas(os) com crianças, deve-se procurar 

ajuda de pessoas de confiança ou do Conselho Tutelar no caso em que as crianças 

ou adolescentes tenham que ficar sozinhos. A oferta de ajuda às pessoas nessa 

situação deve ser solidária. No caso do sentimento de  desconforto por parte das 

crianças e adolescentes com pessoas que estejam em suas casas, e que  não sejam 

do convívio familiar, o Conselho Tutelar deve ser acionado para ajuda. 

4. Denúncias: violências estão sendo frequentes durante o confinamento, seja física 

ou moral. É importante ter em mãos os canais de denúncia contra crianças e 

adolescentes (Disque 100). Para violência contra mulheres e meninas, poderá 

também ser acionado o Disque 180.  Outro canal, que poderá ser o mais próximo 

das pessoas é o Conselho Tutelar dos bairros, subordinados à rede de Assistência 

Social do município. 

5. Divulgação dos canais de proteção: ter o acesso às informações de qualidade são 

essenciais para aqueles que passam por violências. Por esse motivo a UNICEF 

elencou no site deste artigo todos os canais disponíveis para ajuda, denúncia e 

proteção às vítimas de violência: Conselho Tutelar, Disque 100/180, Polícias, Centro 

de Valorização da Vida, Defensoria Pública, etc.   

 

Conteúdo de 03 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

UNICEF lança programa de voluntariado jovem online para enfrentar notícias falsas sobre a 

COVID-19 

● O grupo será capacitado com informação e metodologias para atuar digitalmente e também 

presencialmente em suas comunidades, quando terminarem as restrições de contato. 

● O programa pretende formar 500 adolescentes e jovens até dezembro e criar uma 

comunidade de pessoas engajadas com direitos das crianças e adolescentes em todo o país. 

● O objetivo é combater as notícias falsas, principalmente no contexto atual de emergência 

de saúde, o que leva as pessoas se engajarem em causas erradas. 

 

 

 

 

 

https://nacoesunidas.org/unicef-lanca-programa-de-voluntariado-jovem-online-para-enfrentar-as-fake-news-em-meio-a-pandemia-da-covid-19/
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CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL 

 

Conteúdo de 24 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

● A Cruz Vermelha na Cidade de São Paulo e a Prefeitura uniram esforços para o combate à 

pandemia COVID-19. A sede na capital paulista da Organização é ponto de coleta de doações 

via drive-thru, separação e montagem de kits de alimentos, higiene e limpeza. A parceria é 

parte da campanha Cidade Solidária lançado pela Prefeitura, com grande mobilização de 

voluntariado com o objetivo de ajudar famílias em dificuldade enquadradas no grupo 

prioritário do Estratégia de Saúde Família (ESF). 

● A Prefeitura de São Paulo vai usar leitos de Hospital da Cruz Vermelha na zona sul da capital 

para atendimento a pacientes com coronavírus. Serão oferecidos 54 leitos, sendo 20 de UTI. 

A Prefeitura prevê expansão da ocupação do hospital para até 75 leitos, dobrando o número 

da UTI para 40 leitos. 

 

Conteúdo de 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A Cruz Vermelha Internacional divulgou artigo referente às consequências da COVID-19 na 

região do Oriente Médio, como o surto do vírus em zonas de conflito (locais onde há pouca 

ou nenhuma assistência médica, comida água e eletricidade) e desestabilização profunda 

do poder econômico dos afetados. 

● Com essa perspectiva, a Cruz Vermelha e o Movimento Crescente Vermelho está atuando 

em regiões como Síria, Gaza, Líbano, Jordânia, Irã, Iraque e Iêmen para a contenção da 

propagação do vírus, como a garantia de acesso à água potável, distribuição de kits de 

higiene com sabão e xampu para pessoas deslocadas e detidos, paralelamente aos serviços 

de distribuição de alimentos e artigos domésticos que já acontece pela Organização. Novos 

protocolos de entrega de produtos e interação com as pessoas necessidades foi implantado, 

respeitando as normas da OMS na proteção individual da saúde dos colaboradores. 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/24/prefeitura-de-sp-vai-usar-leitos-de-hospital-da-cruz-vermelha-para-atendimento-a-pacientes-com-coronavirus.ghtml
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/noticias/?p=296076
https://www.icrc.org/pt/document/covid-19-o-oriente-medio-enfrenta-una-crise-de-saude-e-uma-comocao-socioeconomica
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Conteúdo de 26 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● O Presidente da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente 

Vermelho - FICV, Francesco Rocca, diz que a resposta da comunidade é fundamental para 

evitar a transmissão do vírus, e que migrantes, desabrigados e pessoas em áreas propensas 

a desastre são os mais vulneráveis  por conta de sua exposição à infecções, com acesso 

restrito à assistência de saúde e falta de renda. As Sociedades da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho estão na linha de frente desta resposta. 

● O Presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha - CICV, Peter Maurer, diz que só 

com uma ação global entre governos, indivíduos, comunidades, instituições e doadores é 

capaz de conter a descontrole da disseminação da COVID-19. Alerta que com o trabalho 

conjunto de todos os níveis, ajudará a prevenir nas comunidades com recursos escassos e 

que se encontram paralisadas por conflitos, de provarem de uma outra catástrofe 

humanitária. 

 

FAO 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA 

 

 
 

 

Conteúdo de 21 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo acesse aqui 

 

● Em reunião extraordinária de Ministros da Agricultura do G20 sobre Segurança Alimentar e 

Nutrição, o diretor-geral da FAO, QU Dongyu, pediu preservação no acesso a alimentos e 

nutrição de forma segura à população, como parte essencial da resposta à saúde mundial, 

e que a colaboração entre atores da cadeia de suprimentos somados à construção de 

parcerias públicos-privados deve ser feita em forma de colaboração entre os países do G20. 

● Segundo sua exposição, QU Dongyu afirmou que a crise abriu uma oportunidade para 

acelerar a transformação do sistema alimentar, apontando as ferramentas de comércio 

eletrônico como um reforço entre os produtores e consumidores. 

https://www.icrc.org/pt/document/o-movimento-internacional-da-cruz-vermelha-e-do-crescente-vermelho-faz-um-apelo-de-800
http://www.fao.org/news/story/en/item/1272077/icode/
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● Ao lado também dos chefes da OMS, OMC, OCDE, OIE e Banco Mundial, a FAO e os Ministros 

da Agricultura do G20 adotaram uma Declaração Ministerial sobre COVID-19 ressaltando a 

importância de trabalhar para garantir o fluxo contínuo de alimentos, produtos e insumos 

essenciais para a produção agrícola e de alimentos entre os países. Confira o documento na 

íntegra em inglês clicando aqui. 

 

Conteúdo de 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

● A FAO divulgou artigo que a organização e a União Africana se comprometem em 

salvaguardar a segurança alimentar da África em meio a crise, mantendo operações em 

períodos de bloqueios, medidas de emergência, toques de recolher e outras medidas de 

contenção.  

● Entre as medidas de continuação do abastecimento, estão também o suporte técnico e 

financeiro direcionado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, um pacote de ajuda da 

União Europeia ao continente de 20 bilhões de dólares, e do Banco Mundial de 3,2 bilhões 

de dólares em financiamentos. 

 

Conteúdo de 09 Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● Em entrevista, o diretor da Divisão de Emergência e Resiliência da FAO, Dominique Burgeon, 

explica os desafios específicos que a COVID-19 apresenta em comunidades vulneráveis que 

já enfrentam altos níveis de fome devido a crises pré-existentes, e como a FAO está se 

preparando para ajudar. Ele reforça que manter recursos para a subsistência agrícola e 

sistemas alimentares em época de pandemia é essencial para manter os mais vulneráveis 

longe da fome. 

● Segundo Burgeon, 113 milhões de pessoas no planeta já estavam enfrentando uma grave 

insegurança alimentar, em sua maioria, residentes em zonas rurais, dependentes da 

produção agrícola, pesca ou pastoralismo. Diante desse cenário, se ficarem doentes por 

restrições decorrentes do isolamento social, serão impedidos de trabalhar em suas terras, 

cuidar de seus animais, pescar ou acessar mercados para vender produtos e comprar 

alimentos. Esse movimento forçado levará muitas pessoas a venderem seus bens de 

trabalho, terras e animais por dinheiro, e ainda aumentar a busca por assistência. 

● A FAO está se movendo para sustentar e ampliar programas de economia de subsistência 

em países que enfrentam crises prolongadas ou altos níveis preexistentes de insegurança 

alimentar. Isso contempla o fornecimento aos pequenos agricultores e pastores de 

sementes, ferramentas, alimentos para animais e outros insumos, visto a necessidade da 

continuidade de geração de renda e produção de alimento para suas famílias e 

comunidades. 

● Outras frentes que a FAO está empenhada são: trabalhar em conjunto com governos e 

organizações locais para novos esquemas de proteção social a fim de estabilizar o poder 

https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture%20Ministers%20Meeting_Statement_EN.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1271446/icode/
http://www.fao.org/news/story/pt/item/1269721/icode/
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de compra das famílias em zonas rurais e de difícil acesso; garantir a continuidade do 

funcionamento da cadeia de suprimento de alimentos; colaboração entre parceiros da 

ONU em nível nacional e local. 

 

UNESCO 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

 
Conteúdo de 17 de abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo, clique aqui 

 

● Com cerca de 190 países com escolas fechadas, a UNESCO quer ouvir estudantes, 

professores e pais da Rede de Escolas Associadas (Unesco Associated Schools Network) com 

histórias inspiradoras sobre como estão lidando e continuando a aprender durante o 

isolamento, que obrigou cerca 1,5 bilhão de estudantes ficarem em casa. 

● Poderá ser compartilhada nas mídias sociais utilizando a #LearningNeverStops, marcando o 

perfil oficial @UNESCO. O objetivo é inspirar muitos outros estudantes nesta situação difícil 

e sem precedentes. Alguns vídeos poderão ser conferidos clicando aqui, e as dicas de como 

gravar, poderão ser encontradas clicando aqui. 

 

Conteúdo de 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo, clique aqui 

● A UNESCO lançou iniciativas para apoiar cultura e patrimônio durante a pandemia, entre 

elas as campanhas globais de mídia social #CompartilheNossoPatrimônio e 

#CompartilheCultura, para promover o acesso à cultura e à educação em torno do 

patrimônio cultural durante o confinamento. Outra iniciativa é uma exposição online de 

dezenas de propriedades patrimoniais em todo o mundo, com suporte técnico do Google 

Arts & Culture, que pode ser conferida clicando aqui. 

● A Organização promoverá reunião online com Ministros da Cultura do mundo para 

compartilhar os impactos que a crise de saúde está produzindo no setor cultural dos países, 

e identificar medidas políticas de mitigação apropriadas para os diversos contextos 

nacionais.  

https://nacoesunidas.org/covid-19-conte-a-unesco-como-voce-esta-lidando-com-o-fechamento-das-escolas/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/learningneverstops
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-learning-never-stops-tips-for-testimonies.pdf
https://nacoesunidas.org/unesco-lanca-iniciativas-para-apoiar-cultura-e-patrimonio-durante-a-pandemia/amp/
https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse
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Conteúdo de 09 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui  

● Como resposta no setor educacional para a COVID-19, a UNESCO listou as plataformas e 

ferramentas nacionais de aprendizagem que os países de todos os continentes têm 

adotado. No Brasil, destaca-se o Banco Internacional de Objetos Educacionais - SEED, uma 

iniciativa do governo brasileiro que cobre conteúdo educacional aberto, da pré escola a 

educação universitária, nas diversas áreas do conhecimento. 

● A UNESCO disponibiliza em seu site a evolução do fechamento de escolas no mundo em 

mapa interativo, que pode ser acessado aqui. Até dia 09 de abril de 2020, 188 países 

encerraram aulas escolares, afetando 1.576.021.818 estudantes matriculados nos ensinos 

pré-primário, primário, secundário, secundário superior e ensino superior. 

● Estão disponibilizadas à comunidade global plataformas digitais para serem utilizadas 

durante o período de auto-isolamento social como a Biblioteca Digital Mundial (com livros, 

filmes, documentários e outros conteúdos) Portal da Cultura, Culture Speaks e 

Ferramentas de Gestão do Conhecimento do Setor Cultural. 

 

OIT 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

Conteúdo de 23 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo, clique aqui 

 

● A OIT reconheceu a ação feita por organizações de empregadores e trabalhadores da 

indústria do vestuário global, de grandes marcas e de grandes distribuidores para trabalhar 

com governos e instituições financeiras a fim de lidar com as sérias consequências 

econômicas causadas pela pandemia COVID-19. 

● O grupo de trabalho formado por meio de uma declaração conjunta da Organização 

Internacional de Empregadores (OIE), Confederação Sindical Internacional (ITUC) e a 

IndustriAll Global Union se comprometeu a apoiar o desenvolvimento e a expansão de 

sistema de proteção social para trabalhadores e empregadores da indústria do vestuário, 

como parte da recuperação, como medidas para não permitir o colapso na cadeia de 

suprimentos global do setor, o que provocaria uma transferência de milhões de pessoas 

para a linha da pobreza nos países em desenvolvimento. 

 

 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses
http://portal.mec.gov.br/seed-banco-internacional-de-objetos-educacionais
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.wdl.org/en/
http://www.lacult.unesco.org/home/indice_new.php?lg=1
https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity/talking-about-culture
https://en.unesco.org/themes/protecting-our-heritage-and-fostering-creativity/culture-sector-knowledge-management-tools
https://nacoesunidas.org/oit-elogia-acao-conjunta-para-enfrentar-ameacas-da-covid-19-a-industria-global-do-vestuario/
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Conteúdo de 15, 14 e 13 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui, aqui e aqui 

 

● De acordo com a OIT, a base sólida das Normas Internacionais do Trabalho são cruciais para 

mitigar os efeitos da COVID-19 no mundo do trabalho. As respostas políticas devem se 

concentrar de imediato em medidas de proteção à saúde e apoio econômico com relação à 

oferta e demanda. 

● As medidas políticas por sua vez devem ser reconstruídas em larga escala para alcançar 

resultados favoráveis sustentáveis. Nesse sentido, a OIT estruturou três pilares 

fundamentais para combater a COVID-19: 

1. Proteção dos trabalhadores no local de trabalho; 

2. Promoção da atividade econômica e demanda por mão de obra; 

3. Apoio ao emprego e à manutenção da renda. 

  

Pessoas com deficiência e o mundo do trabalho 

● Segundo a OIT, as pessoas com deficiências representam 15% da população mundial, cerca 

de 1 bilhão de pessoas. Frequentemente o direito ao trabalho decente desses trabalhadores 

é negado, e por consequência ficam mais vulneráveis e desprotegidos socialmente. Segundo 

a OIT, as ações necessárias para mudar esse cenário são: justiça social, inclusão efetiva, 

igualdade de oportunidades e trabalho decente. Para resposta à pandemia da COVID-19, os 

cinco pontos chaves para a inclusão de pessoas com deficiência listados pela OIT, e que 

poderá ser conferido na íntegra aqui, são:  

1. Adotar medidas de apoio para promover a igualdade. 

2. Assegurar uma comunicação acessível e inclusiva. 

3. Proporcionar proteção social adequada. 

4. Assegurar o direito do trabalho agora e sempre. 

5. Mudar a narrativa, e ter as pessoas com deficiência como protagonistas. 

 

Normas Internacionais do Trabalho 

● A OIT disponibilizou em seu site um vídeo explicativo da importância das Normas 

Internacionais do Trabalho durante uma crise de saúde pública. A propaganda visa 

promover o trabalho da Organização para que homens e mulheres obtenham trabalho 

decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Para 

assistir o vídeo direto no Youtube, clique aqui. 

 

Conteúdo de 07 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A OIT finalizou a segunda edição do “Monitor da OIT: A COVID-19 e o mundo do trabalho”, 

e descreve a pandemia como “a pior crise global desde a Segunda Guerra Mundial”. A 

versão atualizada inclui informações setoriais sobre os efeitos da pandemia. 

https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_741487/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_741621/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_741493/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_741590.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=qyRMLoYCNqA&feature=emb_title
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
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● Segundo o novo estudo, 1,25 bilhão de pessoas estão empregadas em setores 

considerados de alto risco sujeitos a aumentos “drásticos e devastadores” nos números 

de demissões, redução de salários e de horas de trabalho e empregos que exigem baixa 

qualificação. Outros 2 bilhões de trabalhadores estão na informalidade, e também em risco.  

 

NBD 

NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO BRICS 

 

 

Conteúdo de 22 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

Declaração do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento sobre resposta ao 

surto de COVID-19 

● O Banco estabeleceu um mecanismo de assistência de emergência para atender às 

necessidades dos países membros. 

● Esses empréstimos para os países podem ser usados para financiar despesas diretas 

relacionadas à luta contra o surto de COVID-19 ou fornecer apoio a medidas 

governamentais que contribuem para a recuperação econômica nos países membros. 

● O Banco pretende fornecer até USD 10 bilhões em assistência relacionada a crise, incluindo 

apoio à recuperação econômica dos países membros. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ndb.int/new-development-bank-board-of-governors-statement-on-response-to-covid-19-outbreak/
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OMC 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

 

Conteúdo de 08 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

Comércio tem cenário de queda enquanto a pandemia da COVID-19 subverte a economia global 

● Estima-se uma queda no comércio mundial entre 13% e 32% em 2020 devido à interrupção 

da atividade econômica e a vida normal ao redor do mundo.  

● Uma recuperação do comércio em 2021 é esperada, mas depende da duração do surto e 

da efetividade das respostas políticas. 

● Quase todas as regiões irão sofrer quedas de dois dígitos nos volumes de comércio em 

2020, com as exportações da América do Norte e da Ásia sendo as mais afetadas. 

● É provável que a queda mais acentuada seja no comércio de setores com cadeias de valor 

mais complexas, particularmente produtos eletrônicos e automotivos.  

● Comércio de serviços deve ser o mais diretamente afetado pela COVID-19 por conta das 

restrições de transporte e viagens. 

● O volume do comércio de mercadorias já caiu 0.1% em 2019, afetado pelas tensões 

comerciais e crescimento econômico desacelerado. 

 

Conteúdo de 26 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

● Foi criada uma página dedicada no site da OMC, com fornecimento de informações 

atualizadas sobre o comércio, incluindo notificações relevantes dos membros da 

Organização, o impacto do vírus nas exportações e importações e como as atividades da 

OMC estão sendo afetadas pela pandemia (primeiro link acima). 

● Uma lista compilada pelo Secretariado da OMC a partir de fontes oficiais e de outras fontes 

públicas poderá ser acessada no link acima. É um relatório informal sobre a situação e uma 

tentativa de fornecer transparência rápida em torno do comércio e medidas relacionadas, 

no contexto da crise da COVID-19. 

● Empresas globais e da sociedade civil expressaram respostas a COVID-19 e estão 

disponibilizadas nos links abaixo. 

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_measures_e.pdf
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○ Instituto de Exportação e Comércio Internacional e Conferderação Sindical 

Internacional 

○ Coalizão Global Empresarial  

○ Câmara Internacional de Comércio 

 

 

ONU HABITAT 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS HUMANOS 

 

Conteúdo de 23 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

ONU-HABITAT lança plano de resposta à pandemia com foco em comunidades vulneráveis  

● Para enfrentar a crise de COVID-19, o ONU-HABITAT lançou um Plano de Resposta de 

caráter emergencial para 64 países, com foco em ações imediatas em áreas pobres e 

densamente povoadas. 

● Mais de 70% do apoio será usado para ajudar os assentamentos informais a melhorar o 

acesso à água e ao saneamento, aumentar a conscientização sobre a COVID-19 e apoiar 

iniciativas para prevenir que as pessoas sejam despejadas, fornecendo abrigo temporário 

ou atividades alternativas de geração de renda. 

● O ONU-HABITAT fortalecerá a capacidade das autoridades locais, ajudará a mitigar o 

impacto econômico da pandemia entre os mais pobres nas cidades e unirá esforços 

regionais para trazer investimentos para áreas vulneráveis.  

 

Conteúdo de 17 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Campanha do ONU-HABITAT aborda efeitos da pandemia de coronavírus nas cidades 

● As cidades são, historicamente, os principais epicentros de epidemias. Sua alta 

concentração de pessoas e atividades contribuem para amplificar os riscos de transmissão 

de doenças infecciosas. 

● Para alertar sobre os reflexos que a pandemia do novo coronavírus terá sobre a vida nas 

cidades, o escritório do ONU-HABITAT no Brasil lançou nas redes sociais a campanha 

"Cidades Inclusivas, Seguras, Resilientes, Sustentáveis e Livres do Coronavírus". 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/joint_ioe_ituc_statement_on_covid_19.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/joint_ioe_ituc_statement_on_covid_19.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/gbc_statement_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/icc-letter-to-his-majesty-king-salman-bin-abdulaziz-al-saud.pdf
https://nacoesunidas.org/onu-habitat-lanca-plano-de-resposta-a-pandemia-com-foco-em-comunidades-vulneraveis/
https://nacoesunidas.org/campanha-do-onu-habitat-aborda-efeitos-da-pandemia-de-coronavirus-nas-cidades/
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● A campanha aborda formas de mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19 nas cidades 

brasileiras. 

Conteúdo acessado em 08 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

COVID-19 e habitação 

● À medida que a COVID-19 se espalha pelo mundo, bilhões de pessoas foram instruídas a 

ficarem em casa. No entanto, essa simples medida preventiva de saúde pública é impossível 

para pessoas que vivem em situação de rua ou em moradias inseguras ou superlotadas. 

Cerca de 1.8 bilhões de pessoas, ou mais de 20% da população mundial, carecem de 

moradia adequada. Sem moradia adequada é impossível realizar distanciamento social e 

boas práticas de higiene.  

● As medidas de controle da COVID-19 em cidades e áreas urbanas e a falta de acesso a 

espaços externos podem ter um efeito prejudicial na saúde mental e física dos moradores. 

A estressante estadia no ambiente da casa, especialmente em moradias pequenas e 

lotadas em assentamentos informais, a interrupção de redes protetivas e sociais, e a 

diminuição do acesso aos serviços exacerbam o risco de violência para mulheres e 

crianças. 

● A ONU Habitat incita governos nacionais, regionais e locais a, no mínimo, adotarem as 

seguintes medidas emergenciais: fornecer acomodação emergencial temporária com 

instalações para higiene básica; medidas imediatas para assegurar o direito de habitação 

para todos e fornecimento de outras necessidades básicas para comunidades vulneráveis, 

particularmente itens alimentícios e de higiene.   

 

Conteúdo acessado em 02 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

COVID-19 nos assentamentos informais em áreas urbanas 

● Documento contendo considerações para proteger os assentamentos urbanos informais da 

disseminação e dos impactos da COVID-19. 

● Preocupação reforçada devido à combinação da densidade populacional e infraestrutura 

limitada nesses ambientes. 

● Estratégias desenvolvidas localmente podem mitigar as piores partes do surto. Preparação 

e ação rápidas pelos governos e comunidades locais são essenciais.  

● As abordagens padrão para reduzir a transmissão da COVID-19 podem usar táticas 

diferenciadas em assentamentos informais, considerando os desafios graves sobre espaço, 

água e saneamento, e onde as pessoas possuem um risco mais alto de despejo e as 

condições de vida são precárias.  

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/housing_and_covid_messages_7_april_2020-2.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15185/SSHAP_COVID-19_Key_Considerations_Informal_Settlements_final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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● Recursos financeiros ou não (informação, equipamento, apoio político) são urgentemente 

necessários para permitir que residentes locais desenvolvam e implementem suas próprias 

estratégias.  

● Intervenções de saúde pública devem ser equilibradas com intervenções econômicas e 

sociais, especialmente em relação à economia informal, a qual a maioria das pessoas 

dependem.    

● Informação e aconselhamento claros são necessários. As pessoas vivendo em 

assentamentos informais devem ser informadas sobre a COVID-19 e como ela é diferente 

de outras doenças.  

 

PNUD 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Conteúdo de 21 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

PNUD estabelece parceria com a Heart17 na luta contra a COVID-19 

● A colaboração com a Heart17 (iniciativa global que ajuda na aceleração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável) reúne empresas junto às Nações Unidas para compartilhar 

informações vitais. 

● À medida que os casos de COVID-19 continuam a crescer, a Heart17 iniciou um modelo de 

parceria exclusivo que visa aumentar a conscientização e envolver os jovens nas ações de 

prevenção, resposta e recuperação da doença. 

● Em sua fase inicial, a campanha está focada na higiene das mãos, distanciamento social e a 

necessidade de permanecer em casa. Conforme a campanha avança, o foco mudará para 

como a comunidade global deve se unir para apoiar os mais vulneráveis, incluindo aqueles 

que sofrem impactos econômicos e moradores de países em desenvolvimento fortemente 

atingidos. 

Conteúdo de 14 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP_partners_with_Heart17_to_fight_COVID19.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/undp-and-hackster-io-partner-to-launch-a-global-innovation-chall.html
https://www.covid19detectprotect.org/
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PNUD e Hackster.io firmam parceria para lançar um desafio global de inovação para enfrentar a 

COVID-19 

● As duas organizações (a Hackster.io é a maior comunidade de hardware de tecnologia de 

código aberto online) firmaram parceria para lançar o "Desafio COVID-19: Detectar e 

Proteger", para criação de tecnologia de código aberto para que os países em 

desenvolvimento possam aproveitar na luta contra essa pandemia global. 

● O novo desafio é um plano de ação para que todos os desenvolvedores de hardware, 

software, designers de produtos, cientistas, hackers, fabricantes, inovadores e inventores 

apresentem ideias inovadoras para apoiar de forma economicamente viável os esforços de 

resposta à COVID-19 nos países em desenvolvimento. 

● Haverá prêmios e reconhecimento concedidos às dez principais soluções, e a AVNET 

fornecerá suporte para acelerar o tempo de comercialização das soluções vencedoras, 

oferecendo consultoria de negócios e acesso a recursos de engenharia, design e fabricação.   

Conteúdo de 07 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

Montagem de uma defesa digital na luta contra o coronavírus 

● A tecnologia digital tem o potencial de gerar uma resposta eficiente através de triagem 

online, mapas em tempo real de casos confirmados, ensino à distância e médicos trocando 

informações sobre casos e tratamentos pelas mídias sociais e aplicativos de mensagens. 

● A digitalização está apoiando o distanciamento social necessário para combater o vírus 

através da prática de delivery e ao manter conexões sociais virtual. 

● Apoio aos cuidados de saúde: em Bangladesh, o PNUD apoia um programa de parceria 

público-privada vinculado ao serviço de saúde por telefone do governo. Startups de 

tecnologia fornecem serviços digitais de saúde, além de incentivar o distanciamento social. 

A população pode se conectar aos médicos de todo o país através de uma linha direta 

gratuita e um portal online. No Uruguai, junto com o Sistema Nacional de Emergências, foi 

desenvolvida uma plataforma que o governo utiliza para coordenar suas respostas 

emergenciais. A plataforma responde e acompanha requerimentos, designa tarefas para 

as equipes de campo e comunica informações vitais para aqueles que estão afetados pela 

doença.      

● Luta contra a "infodemia" do coronavírus: parceria entre o PNUD, a UNICEF e a OMS com 

o WhatsApp para fornecer informações precisas para comunidades e governos locais. Em 

Cabo Verde, juntamente com um consórcio de jovens empreendedores e demais 

especialistas, o PNUD desenvolveu um único e verossímil canal oficial de informações. O 

site ou aplicativo móvel divulga as informações mais recentes sobre o coronavírus, as 

respostas do governo e outras notícias úteis. 

● Avaliando o impacto socioeconômico: as avaliações podem proceder de dados 

secundários, tais como o número de casos confirmados ou o número de empresas fechadas, 

ou de dados primários, ao conversar com as pessoas para entender suas necessidades 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/stories/mounting-a-digital-defence-in-the-fight-against-coronavirus.html


 

110 

 

imediatas e futuras e descobrir como elas estão sobrevivendo. O PNUD conduziu uma 

pesquisa rápida com jovens empreendedores na região da Ásia-Pacífico para avaliar os 

impactos da COVID-19 em seus negócios.  

● O poder da ação coletiva: a pandemia traz à luz oportunidades para a cooperação global. O 

PNUD no Azerbaijão e na Ucrânia está hospedando dados virtuais abertos para descobrir 

novas soluções. O Centro Global do PNUD em Singapura fez parceria com a Hackster, uma 

comunidade global de 1.5 milhões de engenheiros e programadores, para lançar um 

desafio de inovação. Busca-se uma capacidade de rapidamente catalisar e ajudar coordenar 

hardware de fonte livre, de baixo custo e de fácil produção, para prevenir e detectar a 

COVID-19.  

● Adotar o trabalho e o ensino à distância: na Moldávia, o PNUD apoiou o desenvolvimento 

de uma plataforma que digitaliza o ensino. Professores podem fazer upload de lições em 

vídeo, anexar materiais de ensino e deixar comentários. A plataforma possui diários e 

cadastros eletrônicos, calendário de aulas e pode gerar relatórios estatísticos periódicos. 

O PNUD no Cazaquistão está modernizando habilidades digitais e de trabalho remoto de 

mil servidores públicos.      

 

IASC 

COMITÊ PERMANENTE ENTRE AGÊNCIAS 

 

 

Conteúdo do dia 27 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● O Comitê Permanente entre Agências é o fórum mais antigo e de mais alto nível do sistema 

das Nações Unidas, reunindo chefes executivos das Nações Unidas e Organizações Não-

Governamentais, a fim de garantir a coerência dos esforços de preparação e resposta, 

formular políticas e chegar a um acordo sobre prioridades para uma ação humanitária 

reforçada. O IASC fez um guia preliminar de “Como Lidar com os Aspectos Psicossociais e 

de Saúde Mental Referentes ao Surto de COVID-19” sobre como apoiar a população em 

geral, especialmente, trabalhadores ativos, idosos, crianças e pessoas com deficiência.  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vgWuozMKxqjBENIQOKCXDiPdRVqc369z
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ACNUR 

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS 

 

Conteúdo de 21 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Máscaras produzidas por refugiados e migrantes beneficiam abrigos públicos em São Paulo 

● Entre as ações voltadas para a saúde de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, 

uma atividade tem integrado pessoas refugiadas e migrantes nas duas pontas do processo: 

a produção, distribuição e uso de máscaras de proteção para mitigar os efeitos da 

transmissão do vírus. 

● A compra dos tecidos, a produção e distribuição das máscaras estão sob a responsabilidade 

do coletivo Deslocamento Criativo, que conta com a participação direta de pessoas 

refugiadas neste processo.  

● Cerca de mil unidades de equipamento de proteção estão sendo entregues a moradores e 

profissionais que atuam nestes locais. Um lote dessas unidades foi distribuído na Casa do 

Migrante, entidade parceira do ACNUR no acolhimento de refugiados e migrantes. 

Atualmente, 66 pessoas de 16 nacionalidades vivem no local.  

Conteúdo acessado em 08 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

O que o ACNUR está fazendo para proteger refugiados da COVID-19 no Brasil e no mundo 

● No Brasil, os efeitos da pandemia impõem desafios adicionais a um contexto já emergencial. 

Por isso, o ACNUR está intensificando seus esforços para prevenir a transmissão do novo 

coronavírus. As principais ações incluem: 

● Monitoramento: os casos suspeitos são encaminhados para isolamento e observação, 

seguindo os procedimentos nacionais e internacionais de saúde. 

● Acesso à informação: o objetivo é garantir que informações confiáveis cheguem à 

população. Para isso, o ACNUR organiza sessões informativas para pessoas refugiadas e 

migrantes em abrigos e assentamentos informais.  

● Distribuição de kits: o ACNUR está distribuindo kits de higiene às populações mais 

vulneráveis em Boa Vista e Manaus. Água sanitária, sabão em pó, papel higiênico e outros 

itens para higiene pessoal e coletiva compõem os kits. 

https://www.acnur.org/portugues/2020/04/21/covid-19-mascaras-produzidas-por-refugiados-e-migrantes-beneficiam-abrigos-publicos-em-sao-paulo/
https://www.acnur.org/portugues/coronavirus-covid-19/
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● O ACNUR apoia a resposta dos países que acolhem refugiados com ações de prevenção e 

controle, acesso à informação e envolvimento da comunidade, monitoramento, 

investigação de casos suspeitos, treinamento, proteção e advocacy.  

Conteúdo de 25 e 19 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

 

● O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estabeleceu que o valor necessário 

para responder a eclosão da COVID-19 é de USD 225 milhões. Nesse sentido, foi lançada a 

campanha "Apelo Urgente para o Coronavírus", com possibilidade de doações através do 

site oficial da entidade.  

● Esse orçamento cobrirá as necessidades adicionais do ACNUR para os próximos nove meses 

em resposta ao surto, diante das 24 crises humanitárias de deslocamento que o órgão atua 

em todo o mundo. 

● O Plano de Resposta elaborado pelo ACNUR conta com o fornecimento de equipamentos 

laboratoriais essenciais ao teste do vírus e também suprimentos médicos para tratamento 

das pessoas, além da instalação de estações de lavagem das mãos e higienização em 

acampamentos e assentamentos. 

● Outra necessidade apontada foi a de estabelecimento de ponte aéreas e centros de 

transporte na África, Ásia e América Latina para deslocamento de trabalhadores 

humanitários e suprimento para onde eles são mais necessários. 

 

 

ONU-MULHERES 

 

Conteúdo de 06 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A ONU Mulheres listou 09 ações em seu site, para eliminar as desigualdades de gênero 

dentro de casa. Levando em consideração a mudança drástica do cotidiano das pessoas, as 

mulheres estão sendo afetadas também de outras maneiras, como a desigualdade de 

gênero dentro de casa. Resumidamente, as ações são: 

1. Compartilhar os cuidados domésticos. 

2. Tomar conhecimento e se informar sobre a Covid-19. 

https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e7b57e90/unhcr-seeks-us255-million-respond-covid-19-outbreak.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-high-commissioner-refugees-covid-19-crisis.html
https://nacoesunidas.org/covid-19-onu-mulheres-lista-9-acoes-para-eliminar-as-desigualdades-de-genero-dentro-de-casa/
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3. Tomar conhecimento e se informar sobre igualdade de gênero. 

4. Aprender com histórias de outras mulheres, lendo ou assistindo sobre o tema. 

5. Discutir positivamente dentro de casa sobre a igualdade de gênero. 

6. Manter o ativismo por online. 

7. Apoiar as causas feministas. 

8. Praticar a solidariedade social, a começar com a comunidade próxima. 

9.  Cuidar da saúde mental. 

Conteúdo de 25 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A ONU Mulheres Brasil lançou o documento “Gênero e COVID-19 na América Latina e no 

Caribe: dimensões de gênero na resposta”, trazendo a especificidade dos impactos da 

pandemia para as mulheres.  A organização chama atenção para assuntos ligados à 

autonomia financeira, acesso à serviços de saúde e o aumento da violência doméstica. 

● Destaca-se também o aumento dos riscos de violência contra mulheres e meninas, 

especialmente a violência doméstica devido ao maior convívio familiar. Segundo a 

organização, as vítimas podem enfrentar obstáculos adicionais para fugir de situações 

violentas ou acessar ordens de proteção e/ou serviços essenciais devido a fatores como 

restrições ao movimento em quarentena.  

 

Recomendações: 

● Dentre as recomendações para enfrentar a COVID-19 com a perspectiva de gênero, a ONU 

mulheres enfatiza a importância de incluir mulheres em todas as fases de tomada de 

decisão garantindo que as necessidades imediatas das mulheres sejam atendidas. 

● Tomar medidas para aliviar a carga das estruturas de atenção primária à saúde e garantir o 

acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo a atenção pré-natal e pós-natal. 

● Promover estratégias específicas para o empoderamento e recuperação econômica das 

mulheres, considerando programas de transferência de renda. 

● Garantir a continuidade dos serviços essenciais para responder à violência contra mulheres 

e meninas, com novas modalidades de prestação de serviços no contexto atual e aumentar 

o apoio às organizações especializadas de mulheres para fornecer serviços de apoio nos 

níveis local e territorial.  

 

 

 

 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-COVID19_LAC.pdf
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FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

Conteúdo acessado em 23 de abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

O FMI e a COVID-19 

● O FMI tem respondido à crise de COVID-19 implementando assistência financeira, 

divulgando orientação política e criando ferramentas especiais para auxiliar os países 

membros. 

● FMI COVID-19 HUB:  todas as informações sobre as respostas do FMI à crise. 

● Financiamento emergencial: lista atualizada de assistência financeira do FMI para os países. 

● Localizador de políticas: o rastreador sintetiza as principais respostas que os governos estão 

adotando para limitar o impacto humano e econômico da pandemia de COVID-19. 

Série especial: apontamentos produzidos pelos especialistas do FMI para auxiliar membros no 

enfrentamento dos efeitos econômicos da COVID-19. 

Conteúdo de 15 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Recomendações da Agenda Política Global (Tempos Excepcionais, Ações Excepcionais) 

● Proteger vidas: o fato é que não há possibilidade de uma economia saudável sem uma 

população saudável. Isso significa continuar com medidas essenciais de contenção e 

priorizar os gastos com saúde. Também significa abster-se de controlar as exportações de 

suprimentos médicos e alimentos. 

● Proteger os meios de subsistência: impedir que as pressões por liquidez transformem-se 

em problemas de solvência. Trata-se de criar meios e recursos para famílias e empresas, de 

transferências em dinheiro a garantias de crédito e ajustes de condições de empréstimos. 

● Essa proteção requer um sistema financeiro que continue funcionando sob pressão. Aqui, 

facilidades de estímulo monetário e de liquidez desempenham um papel indispensável.   

● Plano de recuperação: necessidade de redução do risco irreversível nas economias, por 

meio de ações políticas agora. À medida que a economia global se estabilizar, serão 

https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/15/sp041520-exceptional-times-exceptional-action
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necessários estímulos fiscais coordenados para impulsionar a demanda e restaurar o 

crescimento.  

● O FMI apoiará seus países membros a enfrentarem os desafios pós-crise, incluindo situações 

de dívidas, falências, desemprego e desigualdade econômica.  

 

Conteúdo de 06 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Análise preliminar do impacto econômico da pandemia 

● A pandemia de COVID-19 mergulhou o mundo numa recessão. O desempenho em 2020 será 

pior do que durante a crise financeira global de 2008. Os danos econômicos não param de 

crescer em todos os países, acompanhando o forte aumento do número de casos e de 

medidas de contenção impostas pelos governos. 

● Os transtornos causados pela pandemia estão começando a reverberar nos mercados 

emergentes. As mais recentes pesquisas do Índice Gerente de Compras (PMI) indicam forte 

desaceleração da produção industrial de muitos países, o que reflete o declínio da 

demanda externa e as expectativas crescentes de redução da demanda interna.   

● A recuperação na China, ainda que limitada, é animadora, um sinal de que as medidas de 

contenção podem surtir efeito em controlar a pandemia e abrir caminho para a retomada 

da atividade econômica.  

● O FMI, em colaboração com outros parceiros, está fazendo todo o possível para 

disponibilizar apoio rápido aos países mais impactados, na forma de financiamento de 

emergência, assessoramento em políticas e assistência técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/04/06/blog-an-early-view-of-the-economic-impact-of-the-pandemic-in-5-charts?sc_mode=1
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OCDE 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Conteúdo acessado em 23 de Abril de 2020  

Para acessar a plataforma lançada pela OCDE clique aqui 

 

Principais respostas políticas da OCDE 

 

● Testagem para a COVID - um modo de suspender as restrições de confinamento: o 

documento trata da testagem para a COVID-19 como parte de qualquer plano de suspensão 

das restrições de confinamento e preparação para uma eventual nova onda de infecções 

pelo vírus. Além disso, estabelece uma discussão sobre como as estratégias de testagem 

podem ser usadas para atingir três objetivos principais: suprimir o ressurgimento de surtos 

locais; identificar pessoas que desenvolveram alguma forma de imunidade e podem 

retornar com segurança ao trabalho; obter informações sobre a evolução da epidemia. 

● Acompanhamento e localização da COVID - proteger dados e privacidade no uso de 

aplicativos e biometria: trata de tecnologias digitais que estão sendo adotadas de maneiras 

inovadoras para melhorar a eficácia das respostas da linha de frente dos governos contra a 

COVID-19. As informações e tendências resultantes são de valor inestimável para os 

governos que procuram acompanhar o surto da doença, para advertir comunidades 

vulneráveis e entender o impacto de políticas como distanciamento social e confinamento. 

A divulgação de informações pessoais pode permitir que a população identifique melhor as 

possíveis infecções por COVID-19 e rastrear sua disseminação. 

● A OCDE avalia que soluções de preservação da privacidade totalmente transparentes e 

responsáveis devem ser incorporadas para equilibrar os benefícios e os riscos associados à 

coleta, processamento e compartilhamento de dados pessoais. Os dados devem ser retidos 

apenas pelo tempo necessário para servir ao propósito específico para o qual foram 

coletados.   

● Saúde ambiental e fortalecimento da resiliência à pandemias: avaliação de que 

aperfeiçoamento da saúde ambiental através de melhoria na qualidade do ar, água e 

saneamento, gestão de resíduos, juntamente com os esforços para proteger a 

biodiversidade, reduzirá a vulnerabilidade das comunidades às pandemias e, assim, 

melhorará o bem-estar e a resiliência da sociedade. A exposição à poluição do ar ambiente 

aumenta o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias, bem como a morte prematura, 

e torna os indivíduos mais vulneráveis à COVID-19.   

https://www.ndb.int/new-development-bank-board-of-governors-statement-on-response-to-covid-19-outbreak/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129658-l62d7lr66u&title=Testing-for-COVID-19-A-way-to-lift-confinement-restrictions
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129655-7db0lu7dto&title=Tracking-and-Tracing-COVID-Protecting-privacy-and-data-while-using
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129655-7db0lu7dto&title=Tracking-and-Tracing-COVID-Protecting-privacy-and-data-while-using
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129937-jm4ul2jun9&title=Environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics
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● Parceria social em tempos de pandemia da COVID-19: documento aborda a capacidade 

que o diálogo social tem para ajudar que o choque inicial da pandemia de COVID-19 não se 

transforme em uma recessão mais profunda e prolongada, além disso, ajudando na 

coordenação de diferentes atores e na criação de confiança. 

● Por que a ciência aberta é fundamental para combater a COVID-19: para fortalecer a 

contribuição da ciência aberta para a resposta à COVID-19, os tomadores de decisão 

precisam garantir modelos adequados de governança de dados, padrões interoperáveis, 

acordos sustentáveis de compartilhamento de dados envolvendo o setor público, o setor 

privado e a sociedade civil, incentivos para pesquisadores, infraestruturas, recursos 

humanos e mecanismos de acesso a dados além-fronteiras. 

● COVID-19 e relações fiscais em todos os níveis de governo: os governos locais estão 

desempenhando um papel crucial na crise atual, e experiências passadas sugerem que esses 

governos precisarão de apoio suficiente para garantir que possam enfrentar os riscos. A 

ação coordenada nos diferentes níveis de governo é essencial para viabilizar que as 

respostas à crise sejam efetivas em todas as regiões dos países. 

● Integridade pública para uma resposta e recuperação eficazes da COVID-19: integridade 

pública garante que a ação governamental beneficie os mais vulneráveis. A crise de COVID-

19 pode intensificar fraudes e corrupção, particularmente em compras e instituições 

públicas e pacotes de estímulo econômico. 

● Políticas de investimento da OCDE para a COVID-19: documento considera os desafios do 

investimento internacional e oferece respostas iniciais de políticas de investimento da 

OCDE, à medida que as economias de todo o mundo lidam com a crise e se preparam para 

a recuperação. 

 

Conteúdo acessado em 16 de Abril de 2020 

Para acessar a plataforma lançada pela OCDE clique aqui 

 

Principais respostas políticas da OCDE 

● COVID-19 e a conduta empresarial responsável: análise dos desafios que a crise da COVID-

19 apresenta para o comportamento dos negócios e descreve as respostas iniciais de 

governos e empresas. Descreve o método racional para a adoção de uma abordagem 

empresarial responsável para resolução da crise e também estabelece os possíveis riscos e 

benefícios de curto e longo-prazo dessa abordagem.  

● O impacto territorial da COVID-19: administração da crise nos diferentes níveis de 

governo: documento que se concentra na dimensão territorial da crise da COVID-19 e na 

importância da resposta integrada à crise nos diferentes níveis de governo.  

● Apoiar a resiliência financeira dos cidadãos durante a crise da COVID-19: os formuladores 

de políticas em todo o mundo precisam aumentar a conscientização dos cidadãos sobre os 

meios eficazes para mitigar o impacto da pandemia da COVID-19 e suas possíveis 

consequências a longo prazo para sua resiliência financeira e bem-estar, sempre levando 

em consideração os contextos domésticos.  

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129652-rqw593axrl&title=Social-partnership-in-the-times-of-the-COVID-19-pandemic
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129916-31pgjnl6cb&title=Why-open-science-is-critical-to-combatting-COVID-19
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129940-barx72laqm&title=COVID-19-and-Fiscal-Relations-across-Levels-of-Government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129931-ygq2xb8qax&title=Public-Integrity-for-an-Effective-COVID-19-Response-and-Recovery
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129922-gkr56na1v7&title=OECD-Investment-Policy-Responses-to-COVID-19
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129619-6upr496iui&title=COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129607-awwyipbwh4&title=Supporting-the-financial-resilience-of-citizens-throughout-the-COVID-19-crisis
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● Política tributária e fiscal em resposta à crise do coronavírus - fortalecendo a confiança e 

a resiliência: as políticas precisarão ser adaptadas aos crescentes desafios econômicos e 

sanitários. As medidas de contenção devem ser removidas apenas gradualmente, causando 

uma recuperação que pode ser desigual. Onde a recuperação é fraca, a ação fiscal pode 

fortalecê-la, e nesse contexto, a colaboração multilateral será vital para a recuperação e o 

fortalecimento da resiliência da economia global a choques futuros. A conclusão é que será 

necessário apoio específico para os países em desenvolvimento, inclusive por meio de 

coordenação internacional, apoio financeiro e adaptação de regras tributárias que 

beneficiem todos os países. Todas as opções devem ser exploradas, incluindo a 

reformulação de antigas ferramentas, a introdução de novas e o reforço dos esforços em 

andamento para enfrentar os desafios tributários internacionais impostos pela digitalização 

da economia.  

● COVID-19 e comércio internacional - questões e ações: em uma crise mundial de saúde 

sem precedentes, o comércio é essencial para salvar vidas e meios de subsistência, sendo 

necessária também a cooperação internacional para manter o comércio fluindo. Hoje, o 

apoio do governo precisa ser fornecido de forma a garantir que atenda ao interesse público, 

e não a interesses pessoais, e que evite distorções no mercado do futuro. 

● COVID-19 - consequências para a migração e desenvolvimento internacional: embora a 

pandemia da COVID-19 não seja um problema de migração, ela está sendo vista e 

gerenciada como um. A retórica que explora o medo em torno da crise pode fornecer o 

espaço político para impulsionar políticas estruturais anti-imigração. Se os direitos dos 

migrantes não forem protegidos na resposta de curto e longo prazo à crise da COVID-19, o 

progresso da governança migratória poderá se desvanecer, colocando os migrantes e suas 

famílias, bem como alguns dos fundamentos de nossa economia global em risco.    

 

Conteúdo acessado em 08 de Abril de 2020 

Para acessar a plataforma lançada pela OCDE clique aqui 

 

Principais respostas políticas da OCDE: 

● Saúde - sistemas de saúde resilientes: o que estamos aprendendo com a crise de COVID-19. 

● Medidas fiscais e financeiras - análise dos tratados fiscais e o impacto da crise de COVID-

19; implicações da crise de COVID-19 para os trabalhadores trans-fronteiriços e questões 

relacionadas e respostas à COVID-19 da administração fiscal: considerações sobre a 

continuidade de negócios.   

● Questões sociais - apoio às pessoas e empresas para enfrentamento da COVID-19 

● Educação e aprendizado - TALIS - Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem; 

aprendizado remoto quando as escolas estão fechadas: perspectivas de Pisa, Itália e durante 

a crise do coronavírus, as crianças precisam de livros mais do que nunca.  

● Cooperação global e regional - o impacto territorial da COVID-19: gestão da crise em vários 

níveis de governo 

● Governança de riscos críticos - lidando com o risco da segurança digital durante a crise do 

coronavírus 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128542-3ijg8kfswh&title=COVID-19-and-international-trade-issues-and-actions
https://oecd-development-matters.org/2020/04/02/covid-19-consequences-for-international-migration-and-development/
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://www.oecd-forum.org/users/382555-francesca-colombo/posts/64973-resilient-health-systems-what-we-are-learning-from-the-covid-19-crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis
https://www.oecd-forum.org/users/369395-pascal-saint-amans/posts/65032-oecd-issues-recommendations-on-implications-of-the-covid-19-crisis-on-cross-border-workers-and-other-related-cross-border-matters
https://www.oecd-forum.org/users/369395-pascal-saint-amans/posts/65032-oecd-issues-recommendations-on-implications-of-the-covid-19-crisis-on-cross-border-workers-and-other-related-cross-border-matters
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128290-cy6mbvet5x&title=Tax-administration-responses-to-covid-19-business-continuity-considerations
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128290-cy6mbvet5x&title=Tax-administration-responses-to-covid-19-business-continuity-considerations
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119686-962r78x4do&title=Supporting_people_and_companies_to_deal_with_the_Covid-19_virus
https://www.oecd-forum.org/badges/1420-tackling-covid-19/posts/63740-how-can-teachers-and-school-systems-respond-to-the-covid-19-pandemic-some-lessons-from-talis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127063-iiwm328658&title=Learning-remotely-when-schools-close
https://oecdedutoday.com/during-coronavirus-crisis-children-need-books
https://oecdedutoday.com/during-coronavirus-crisis-children-need-books
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128227-6a62c37d6b&title=Dealing-with-digital-security-risk-during-the-coronavirus-%28COVID-19%29-crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128227-6a62c37d6b&title=Dealing-with-digital-security-risk-during-the-coronavirus-%28COVID-19%29-crisis
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UNCTAD 

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO  

 

  

 

Conteúdo de 06 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Acentuação da necessidade de transpor o fosso digital 

● A crise de COVID-19 está ocorrendo em um momento caracterizado pela rápida 

digitalização, que está ajudando no processo de tomada de decisão em relação às respostas 

e adaptações feitas por governos, empresas e consumidores.  

● Diferenças na "prontidão digital" dificultam a capacidade de grande parte do mundo 

aproveitarem essas tecnologias. O multilateralismo é essencial em um mundo que enfrenta 

desafios críticos de desenvolvimento. 

● Com governos, empresas e organizações impondo medidas restritivas de viagens e de 

distanciamento social, soluções digitais são crescentemente exploradas para continuidade 

de algumas atividades econômicas e sociais de modo remoto.  

● A digitalização permite telemedicina, teletrabalho e educação à distância, aumenta a 

comunicação em uma situação de confinamento propiciando compras online, bem como 

gerando mais dados sobre a expansão do vírus e auxiliando na troca de informações para 

pesquisa. 

● Senegal: o Ministro do Comércio e pequenas e médias empresas convidaram alguns 

stakeholders a proporem soluções e ideias inovadoras para fomentar a entrega à domicílio 

de comida e produtos de higiene e saúde necessários no combate à disseminação do vírus. 

O Ministro também planeja criar uma plataforma para integrar pequenas e médias 

empresas com capacidade de entrega digital para auxiliarem a distribuição de bens 

essenciais. 

● Quênia: o governo está alavancando soluções financeiras móveis que habilitem transações 

à distância.  

 

 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlinf2020d1_en.pdf
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Conteúdo de 30 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

ONU pede pacote de USD 2.5 trilhões para a crise do coronavírus em países em desenvolvimento  

● As consequências da combinação de uma pandemia e uma recessão global serão 

catastróficas para muitos países em desenvolvimento e haverá interrupção no progresso 

em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

● USD 1 trilhão deveria ser disponibilizado através do uso ampliado do direito a saques 

especiais. 

● USD 1 trilhão em débitos de países em desenvolvimento deveria ser cancelado neste ano. 

● USD 500 bilhões necessários para financiar um Plano Marshall para uma recuperação 

saudável e ser distribuído através de subsídios.  

 

OIM 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA MIGRAÇÕES 

 

                                                                                                                        

Conteúdo de 15 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

OIM lança plano de resposta à COVID-19 expandido para USD 499 milhões para ajudar a lidar com 

os impactos socioeconômicos críticos da pandemia 

● À medida que o número de novos casos da doença por coronavírus continua aumentando, 

a Organização Internacional para Migrações ampliou o escopo de seu Plano Estratégico 

Global de Preparação e Resposta (SPRP) para incluir intervenções de longo alcance que 

visam mitigar os terríveis impactos socioeconômicos e à saúde causados pela pandemia.  

● A ampliação da ação visa abranger os esforços de mitigação da COVID-19 em ambientes 

humanitários e em vários outros contextos em que migrantes serão gravemente afetados 

pela pandemia.  

● A OIM vem trabalhando com governos e parceiros para garantir que os migrantes e as 

pessoas deslocadas à força, independentemente de seu status legal, sejam incluídos nos 

esforços locais, nacionais e regionais de preparação, resposta e recuperação. 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315
https://www.iom.int/news/iom-launches-usd-499-million-expanded-covid-19-response-plan-help-address-critical-socio


 

121 

 

● Os migrantes permanecerão entre os mais vulneráveis à perda de oportunidades 

econômicas, despejo e falta de moradia, além da estigmatização e exclusão de serviços 

essenciais.  

● Até o momento, a OIM:  

- estabeleceu centros de tratamento e isolamento, bem como equipamentos de 

higienização das mãos em campos e demais ambientes de acolhida. 

- lançou campanhas de informação multilíngues e canais de linha direta para 

migrantes e pessoas deslocadas para impedir a transmissão comunitária. 

- treinou funcionários dos governos sobre monitoramento em aeroportos, portos 

marítimos e passagens de fronteira terrestre. 

- conduziu o mapeamento das tendências e dinâmicas da mobilidade humana para 

contribuir com planos preparatórios e rastreamento de informações sobre 

migrantes retidos. 

- suporte laboratorial fornecido para detecção de casos. 

- forneceu equipamentos de proteção individual e suprimentos de desinfecção nos 

pontos fronteiriços. 

- distribuiu assistência humanitária a migrantes retidos ou em quarentena. 

    

Conteúdo de 06 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● Resumo da situação: até o dia 06 de abril de 2020, um total de 45.427 medidas de restrições 

na mobilidade global foram emitidas por governos e autoridades em 194 países.  

● Coordenação e parcerias: em todo o mundo, a OIM fornece suporte técnico e mecanismos 

de cooperação a nível nacional, transfronteiriço e regional. A OIM presta apoio técnico à 

preparação e resposta à COVID-19 e defende que os migrantes e grupos vulneráveis sejam 

incluídos na preparação global, regional e local e no planejamento de saúde pública. 

● Comunicação sobre Riscos e Engajamento Comunitário (RCCE): a OIM trabalha com 

parceiros nos níveis global, regional e nacional para assegurar que a mobilidade está sendo 

considerada nas comunicações de saúde pública, e para assegurar que a informação seja 

transmitida para populações migrantes. 

● Controle de doenças: a OIM vem trabalhando para melhorar os sistemas nacionais e locais 

de monitoramento de doenças ao conectar informações de mobilidade a esses dados, 

particularmente entre comunidades fronteiriças e em áreas de grande densidade 

migratória. A OIM também está conduzindo um mapeamento de mobilidade populacional 

em alguns locais para antecipação de medidas preparatórias. 

● Locais de entrada (POEs): a OIM está apoiando os Ministérios da Saúde e autoridades de 

fronteira e seus parceiros para melhorar a preparação em pontos de entrada prioritários, 

tais como aeroportos, portos e vias terrestres.  

● Controle e prevenção de infecções: a OIM continua a fortalecer o fornecimento de 

equipamentos e serviços essenciais de água, saneamento e higiene nos locais de 

https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_covid-19_sitrep6_7_apr2020_final_0.pdf
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atendimento à saúde, campos de refugiados, locais de entrada e assentamentos para os 

deslocados internamente. 

● Gestão de casos e continuidade de serviços essenciais: a OIM continua a fornecer apoio 

técnico e operacional aos governos, bem como cuidados primários e emergenciais de saúde, 

serviços essenciais, medicamentos cruciais, funcionários, diagnósticos, e outros apoios 

secundários. 

● Logística, compras e gestão de suprimentos: a OIM está engajada na compra e 

fornecimento de suprimentos médicos cruciais para a proteção de funcionários da saúde 

que estão na linha de frente, bem como fornecer materiais e equipamentos para atores 

governamentais e beneficiários.  

● Matriz de Rastreamento de Deslocamentos (DTM): desenvolvimento de uma ferramenta 

online para registrar os pontos de entrada e de trânsito incluindo aeroportos, portos e vias 

terrestres, que foram submetidos às restrições locais.   

 

PNUMA 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE  

 

  

 

Conteúdo de 24 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui. 

● O PNUMA (UNEP, em inglês) faz uma interlocução entre a epidemia de coronavírus e a 

necessidade de enfrentamento de ameaças aos ecossistemas e vida selvagem. A análise 

inclui a informação de que habitats degradados podem incentivar processos evolutivos mais 

rápidos e diversificação de doenças, já que os patógenos se espalham mais facilmente. 

● Considerando que um animal foi a provável fonte do coronavírus de 2019, o PNUMA faz o 

alerta que, em regra geral, o consumo de produtos crus ou malcozidos de origem animal 

deve ser evitado.   

● Uma outra correlação que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente faz é com 

a pandemia de coronavírus e a gestão de resíduos, um serviço público essencial a fim de 

minimizar possíveis impactos secundários à saúde e ao meio ambiente.  

● O gerenciamento eficaz de resíduos biomédicos requer identificação, coleta, separação, 

armazenamento, transporte, tratamento e descarte apropriados, além de desinfecção, 

proteção e treinamento de funcionários. 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
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● As Diretrizes Técnicas da Convenção da Basiléia das Nações Unidas sobre a gestão 

ambientalmente saudável de resíduos biomédicos e de assistência à saúde incluem 

informações e aspectos práticos do gerenciamento de resíduos, conforme material de apoio 

abaixo.  

 

Materiais de apoio: 1 | 2  

 

BID 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

 

  

Conteúdo acessado em 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Do que a população está falando durante a pandemia da COVID-19? 

● Ferramenta que mostra as percepções e preocupações expressas pelas pessoas da América 

Latina e do Caribe na internet sobre a pandemia de COVID-19. 

● Os dados e informações permitem ouvir e entender melhor as diferentes categorias de 

tópicos para preservar as necessidades cívicas de dignidade, confiança, segurança e 

visibilidade. 

● Conhecendo esses dados, soluções inovadoras podem ser desencadeadas por cidadãos, 

governos e setor privado. 

● As categorias mapeadas pelo BID são: medidas contra a crise, segurança alimentar, 

economia (lares), economia (empresas), segurança sanitária, impacto cultural, teletrabalho, 

educação, saúde mental, população em vulnerabilidade, meio ambiente, iniciativas cidadãs 

e notícias falsas.  

 

Conteúdo de 13 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

 

 

 

http://www.basel.int/Implementation/HouseholdWastePartnership/OverallGuidanceDocument/tabid/8227/Default.aspx
http://bcrc.tsinghua.edu.cn/en/col/1257152450718/index.html
https://covid19-civiclytics.citibeats.com/#/CAT/9
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2020_Latin_American_and_Caribbean_Macroeconomic_Report_Policies_to_Fight_the_Pandemic.pdf
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Políticas de combate a pandemia | Relatório Macroeconômico da América Latina e Caribe  

● Em meio à pandemia de coronavírus, são necessários bloqueios e medidas agressivas de 

distanciamento social para salvar vidas e países da América Latina e do Caribe os 

implementaram. 

● Como resultado das mudanças nas condições macroeconômicas, os custos de 

financiamento para os mercados emergentes aumentaram e os preços das commodities 

caíram. 

● Haverá grandes quedas no PIB, mas essa não é uma recessão normal. Portanto, o 

gerenciamento de demanda anticíclico típico, tanto fiscal como monetário, é 

provavelmente contraproducente.  

● As políticas devem ter como objetivo proporcionar alívio, manter a estabilidade e o núcleo 

econômico intactos para a recuperação. 

 

Conteúdo acessado em 08 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Medição de impacto do coronavírus 

● O BID criou um painel para rastrear em tempo real o impacto da COVID-19 nos países da 

América Latina e do Caribe. As variáveis são do interesse de formuladores de políticas, 

epidemiologistas e do público em geral. 

● O painel fornece medidas de impacto no congestionamento do tráfego, algumas medidas 

de uso do transporte público e estatísticas diárias sobre casos de COVID-19 nos níveis 

nacional ou local.  

● As próximas versões acompanharão as alterações em outras medidas de uso do transporte 

público, poluição, criminalidade, etc. Dependendo da fonte dos dados, eles serão 

fornecidos e atualizados continuamente para rastreamento dos impactos em tempo real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard-about
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G20 

 

  

Conteúdo de 15 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

Plano de Ação do G20 | Reunião de Ministros da Economia e Presidentes dos Bancos Centrais  

● Necessidade de uma ação global para combater o surto de COVID-19 e seus impactos 

econômicos e à saúde. 

● Saudação às importantes etapas já adotadas pelo FMI, Banco Mundial, bancos de 

desenvolvimento regional e bancos centrais, inclusive por meio da implantação e expansão 

de acordos cambiais temporários (swap lines) bilaterais.  

● Apoio à adoção adicional e a rápida implementação de uma forte resposta financeira para 

ajudar os países necessitados e manter a estabilidade e resiliência financeira global. 

● Essa resposta financeira deve incluir:  

- entrega de um pacote abrangente de suporte pelo FMI e uso de ferramentas 

disponíveis em acordos regionais de financiamento. 

- implementar rapidamente o apoio proposto pelo Banco Mundial e pelos bancos 

de desenvolvimento regional. 

- fornecimento de suspensão do serviço da dívida para os países mais pobres. 

- garantir eficiência e coordenação operacional para otimizar o uso de recursos. 

 

Conteúdo de 26 e 12 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

● Os líderes do G20, em cúpula extraordinária realizada em formato virtual, decidiram adotar 

para enfrentamento à pandemia, uma série de medidas que incluem a injeção de USD 5 

trilhões na economia global para combater os impactos sociais, econômicos e financeiros 

da pandemia. 

● Destacam a importância da implementação total do Regulamento Sanitário Internacional 

da OMS, bem como apoiam totalmente o mandato da Organização Mundial da Saúde na 

coordenação da luta internacional contra a pandemia. 

● Comprometem-se no aumento do financiamento em pesquisa e desenvolvimento de 

vacinas e medicamentos e fortalecimento da cooperação científica internacional. 

https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqu
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit_Statement_EN%20(3).pdf
https://g20.org/en/media/Documents/G20%20Sherpas'%20Statement%20on%20COVID-19%20-%20March%2012,%202020_v9%20(clean).pdf
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● Visando minimizar os danos econômicos e sociais decorrentes da pandemia, destacam a 

proteção de trabalhadores, de empresas (especialmente micro, pequenas e médias) e dos 

setores mais afetados. 

● Contam com a colaboração dos Ministros da Fazenda e dos Presidentes dos Bancos Centrais 

dos membros do bloco, para coordenação do desenvolvimento de um plano de ação do G20 

em resposta a COVID-19.  

 

OEA 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 

 

  

 

Conteúdo de 09 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Os países das Américas poderão negociar conjuntamente compras públicas de materiais para 

combater a COVID-19 

● Os governos que fazem parte da INGP - Rede Internacional de Compras Governamentais 

terão acesso ao Mecanismo Conjunto de Negociação para a compra de medicamentos, 

dispositivos médicos e outros bens, com base nos esforços realizados em conjunto pela 

Organização dos Estados Americanos, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo 

Banco de Desenvolvimento do Caribe e pelo Conselho de Ministros da Saúde da América 

Central. 

● Os países terão uma posição negociadora mais forte para acessar melhores preços e 

condições para adquirir materiais necessários para combater a pandemia da COVID-19. 

● O Mecanismo Conjunto de Negociação é um bem público regional que serve para proteger 

a saúde pública por meio de processos de compras públicas transparentes, acessíveis e 

abrangentes. A OEA atua como Secretaria Técnica desse Mecanismo.   

 

Conteúdo de 07 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

 

https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-034/20
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf
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OEA lança Guia Prático de Respostas Inclusivas e com Foco nos Direitos diante da COVID-19 

● O Guia busca apoiar os Estados-membros da OEA na resposta à pandemia, oferecendo uma 

série de ferramentas para basear respostas que levem em consideração as circunstâncias 

particulares de grupos em situação de vulnerabilidade.  

● O Secretário-Geral da OEA advertiu que a capacidade de sobrevivência na pandemia é 

"muito menos provável" para pessoas em situações de pobreza e extrema pobreza, bem 

como para grupos historicamente discriminados, tais como mulheres, povos indígenas, 

afrodescendentes, idosos, pessoas com deficiência, migrantes ou refugiados, LGBTIs, 

crianças, adolescentes e presidiários.  

● A OEA, através desse Guia, aponta que os Estados-membros devem colocar ênfase na 

garantia de direitos à saúde para esses grupos, usando critérios objetivos e razoáveis de 

distinção, baseados em oportunidades equânimes para transpor a lacuna da desigualdade 

e evitar diferenças arbitrárias de tratamento. 

 

UNWTO 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO 

  

 

Conteúdo acessado em 23 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Uma resposta inclusiva para grupos vulneráveis 

● Assim como o setor de turismo é afetado mais do que outros pela atual pandemia de COVID-

19, os grupos vulneráveis do setor estão entre os mais atingidos. 

● Conforme estabelecido na Convenção-Quadro da OMT sobre Ética no Turismo, o setor tem 

o dever de promover os direitos dos grupos mais vulneráveis. 

● A Organização Mundial do Turismo desenvolveu medidas em colaboração com relevantes 

parceiros internacionais, nacionais e locais para ajudar governos e empresas a criar uma 

resposta inclusiva à COVID-19, garantindo que ninguém seja deixado para trás. 

● Mulheres: com um setor com força de trabalho feminina majoritária em todo o mundo 

(54%) e a maioria das mulheres com trabalho pouco qualificado ou informal, este grupo 

https://www.unwto.org/covid-19-inclusive-response-vulnerable-groups


 

128 

 

sentirá o choque econômico no turismo mais rápido e de maneira mais dura. Medidas 

imediatas de mitigação: auxílio para trabalhadoras informais, equilíbrio de gênero nos 

principais postos do gerenciamento de crise, acesso à assistência médica, acesso igualitário 

à informação, proteção contra violência de gênero, condições de trabalho flexíveis e 

estímulo ao empreendedorismo e aos planos de carreira. 

● Pessoas com deficiência: população frequentemente excluída das comunicações sobre 

saúde pública e atualizações sobre viagens, tomadas de decisão e informações sobre 

acessibilidade de serviços básicos. Medidas imediatas de mitigação: repatriação sem 

atrasos, acomodação acessível gratuita, comunicação e tecnologia acessíveis, políticas de 

"turismo para todos", melhoria nos serviços de atendimento ao cliente, oportunidades de 

emprego igualitárias, uso de tecnologia inovadora e utilização de normas internacionais.  

● Comunidades indígenas: as expressões culturais dos povos indígenas estão entre as 

características mais marcantes dos destinos turísticos, tornando-os atores-chave do setor. 

Apesar de sua relevância global, os povos indígenas estão historicamente entre os grupos 

populacionais mais marginalizados. Medidas imediatas de mitigação: respeitar as medidas 

de turismo particulares das comunidades, uso de canais de comunicação estabelecidos, uso 

da infraestrutura do turismo para assistência humanitária, incluir mediadores culturais na 

resposta à crise, planos de recuperação turística inclusivas, diversificar retribuições 

socioeconômicas e culturais e uso de parcerias para priorizar o turismo indígena.    

Conteúdo de 01 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

A Organização Mundial do Turismo lança um "Call for Action" para a mitigação da COVID-19 e 

recuperação do turismo 

● Disponibilização de um conjunto de recomendações convocando o apoio fortalecido e 

urgente para ajudar o setor do turismo global, não somente para a recuperação do desafio 

sem precedentes da COVID-19, mas também para uma volta ainda melhor. 

● As recomendações são as primeiras produzidas pelo Comitê Global de Crise, estabelecido 

com representantes de alto nível de todo o setor do turismo e dentro do sistema das Nações 

Unidas. 

● As recomendações foram pensadas para apoiar governos, setor privado e comunidade 

internacional.  

● Ao todo são 23 recomendações executáveis, divididas em três áreas chave, com destaque 

para: gestão da crise e mitigação de seus impactos - conservação de empregos, apoio aos 

trabalhadores autônomos, garantia de liquidez, promover desenvolvimento de habilidades 

e revisão de impostos, cobranças e regulações relacionados ao turismo e viagens; promoção 

de estímulos e recuperação acelerada - políticas fiscais favoráveis, suspensão das restrições 

de viagem assim que a emergência sanitária permitir, facilitação de vistos e aumentar a 

confiança dos consumidores para a aceleração da recuperação; preparação para o futuro - 

contribuição do setor para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e construção do 

aprendizado a partir da crise atual.  

https://www.unwto.org/news/unwto-launches-a-call-for-action-for-tourisms-covid-19-mitigation-and-recovery
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_English_1.pdf


 

 
 

 

WORLD ENABLED 

 
 

Conteúdo acessado em 27 de Março de 2020 

● A World Enabled, em conjunto com a rede Disability Inclusive and Accessibility Urban 

Development Network - DIAUD e demais parceiros da campanha Cities for All estão 

realizando uma série de seminários on-line orientados para o tema "Equidade e acesso em 

tempos de pandemia". Esta série conta com palestrantes das áreas afetadas e traz 

respostas globais para proteger as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. 

● Estes encontros buscam investigar o que as cidades estão fazendo para proteger e 

responder às necessidades das pessoas com deficiência e idosos durante a pandemia, como 

os governos locais estão engajando as pessoas com deficiência e idosos para garantir que 

todas as respostas à pandemia sejam inclusivas em nível local. 

Recomendações aos governos locais a partir de webinar que ocorreu dia 25 de Março de 2020: 

 

● Garantir que as respostas à pandemia sejam inclusivas às pessoas com deficiência, inclusive 

por meio de consultas e participação das pessoas com deficiência. 

● Promover acesso contínuo a todos os bens e serviços, incluindo serviços de apoio 

específicos a pessoas com deficiência, necessários para salvaguardar seu bem-estar. 

● Fornecer informações públicas em formatos acessíveis com mensagens de comunicação 

pública isentas de preconceitos e que demonstrem respeito a todos os grupos 

populacionais, incluindo pessoas com deficiência. 

● Tornar as recomendações médicas e de quarentena acessíveis e inclusivas às pessoas com 

deficiência. 

● Garantir meios de renda e de subsistência das pessoas com deficiência.  
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VITAL STRATEGIES 

 

 
Conteúdo acessado em 23 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

Lançamento da plataforma Cities4Health - Centro de Resposta à COVID-19 

● Guia prático e ferramentas para apoiar cidades em quatro áreas técnicas: monitoramento 

e epidemiologia, comunicação, saúde pública, medidas sociais e considerações éticas e 

jurídicas.  

 

Lançamento da Plataforma Centro de Resposta a COVID-19 

● A Parceria por Cidades Saudáveis, uma iniciativa da Vital Strategies com apoio da  

Bloomberg Philanthropies, lançou em 15 de abril uma plataforma online que conecta as 70 

cidades da rede à assistência técnica essencial ao apoio mútuo. As cidades brasileiras de São 

Paulo, Rio de janeiro e Fortaleza fazem parte da plataforma. Acesse o comunicado da 

imprensa com as falas do Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do Presidente e CEO da Vital 

Strategies, José Luis Castro, e do fundador da Bloomberg LP e da Bloomberg Philanthropies, 

Michael R. Bloomberg, clicando aqui. 

 

Conteúdo de 22 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui  

 

 

COVID 19 | Revisão científica semanal 

 

● O uso de dados para avaliar a adesão às medidas de saúde pública e sociais pode informar 

melhor a tomada de decisões. 

● Quais os potenciais impactos sobre o uso da hidroxicloroquina. 

● O que dizem os estudos sobre olhos vermelhos em decorrência da COVID-19. 

● Qual a distância recomendada entre corredores e ciclistas para evitar a transmissão do 

coronavírus. 

● Qual o risco de contágio da doença para profissionais de saúde em contato direto com 

pacientes infectados. 

https://cities4health.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1vgWuozMKxqjBENIQOKCXDiPdRVqc369z
https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/Revisa%CC%83o-Cienti%CC%81fica-22-ABR-Vital-Strategies.pdf
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Conteúdo acessado em 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

COVID-19 | Revisão científica semanal 

● Revisão científica semanal que é uma síntese das evidências científicas sobre COVID-19 

durante o período especificado. 

● É uma revisão objetiva de tópicos e artigos importantes, não um guia para a implementação 

de políticas ou programas. 

● As descobertas registradas estão sujeitas a alterações à medida que novas informações são 

disponibilizadas. 

Conteúdo de 08 e 04 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

● A iniciativa da Vital Strategies estabelece a página #KnowCOVID para oferecer materiais 

com informação clara, verossímil e atual sobre a nova doença do coronavírus (COVID-19).  

● Também existe um guia para idosos, aqueles que vivem com doenças pré-existentes, 

funcionários da saúde e governos. 

● A organização também disponibiliza uma revisão científica semanal que abrange análises 

sobre as últimas informações científicas disponíveis sobre a COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/WeeklyScienceReviewApril4-10.pdf
https://www.vitalstrategies.org/covid/
https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/WeeklyScienceReview_March28-April3-Port.pdf
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PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 

Conteúdo acessado em 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

 

 

Pacto contra a COVID-19 

● Pacto contra a COVID-19 é uma frente de atuação que reúne sugestões de iniciativas de 

resposta à crise, cases empresariais e informações úteis para enfrentar a pandemia. 

● A Rede Brasil, junto com outras instituições, está liderando o COVID Radar, um coletivo de 

empresas e organizações que atuam em diversos setores da economia e articulam frentes 

conjuntas para auxiliar a sociedade brasileira no enfrentamento à COVID-19. 

● Boas práticas: sugestões de reação diante da pandemia e exemplos de boas ações de várias 

empresas. 

● COVID Radar: plataforma que mapeia o avanço da doença no Brasil. 

● Publicações de apoio: publicações do Pacto Global e de parceiros sobre a resposta à crise. 

● Quarentena com o Pacto: webinars sobre sustentabilidade que relacionam a Agenda 2030 

com a COVID-19. 

● Lideranças contra a COVID-19: a resposta dos CEOs à crise. 

● Pesquisa: monitoramento periódico da resposta do setor empresarial à COVID-19. 

 

 

 

 

https://www.pactoglobal.org.br/pg/pacto-contra-covid-19
https://www.datalabserasaexperian.com.br/covid-radar/
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RECOMENDAÇÕES E OPORTUNIDADES DAS REDES DE CIDADES 

 

MERCOCIDADES 

 

Conteúdo de 13 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

MERCOSUL compromete-se com fundo de emergência de USD 16 milhões para combater a 

COVID-19 na região 

● O bloco regional aprovou uma contribuição adicional para o projeto plurinacional "Pesquisa, 

Educação e Biotecnologias aplicadas à saúde". O valor de USD 16 milhões será totalmente 

destinado à luta coordenada contra a COVID-19. 

● Esses recursos, que serão financiados pelo FOCEM - Fundo de Convergência Estrutural do 

MERCOSUL, são não-reembolsáveis e sem contrapartida financeira.  

● Um primeiro lote do financiamento estará disponível para fortalecer a capacidade de 

diagnóstico do vírus, com a compra de equipamentos, suprimentos, materiais de proteção 

de operadores da saúde e kits para a detecção rápida do vírus. 

● Os fundos também permitirão o desenvolvimento da técnica de serodiagnóstico que 

detecta a resposta de anticorpos nos pacientes, sintomáticos ou assintomáticos, a fim de 

reconhecer o grau de penetração que a pandemia teve na população. 

 

Conteúdo de 06 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

 

 

https://mercociudades.org/pt-br/mercosur-asigna-fondo-de-emergencia-de-16-millones-de-dolares-para-combatir-el-covid-19-en-la-region/
https://mercociudades.org/pt-br/mercociudades-responde-al-covid-19/
https://mercociudades.org/covid-19/
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Mercocidades responde à COVID-19 

● Diante da situação de emergência sanitária global, provocada pela expansão da COVID-19, 

Mercocidades desenvolveu uma estratégia de apoio à seus governos locais associados.  

● A proposta se baseia em três pilares: geração de ferramentas de comunicação específicas 

(página na Internet, divulgação nas redes sociais, formulários para auxiliar na formulação 

de projetos, etc.); cooperação solidária entre as cidades-membro e as diversas instâncias 

de coordenação da Mercocidades; articulação e aliança com terceiros, para 

compartilhamento de conhecimentos, sensibilização e co-criação de ferramentas. 

● A página já está à disposição para consultas e nela encontram-se iniciativas úteis para os 

governos locais: experiências locais no combate ao vírus, seminários online, orientações 

para o teletrabalho, circuitos de solidariedade desenvolvidos a partir da pandemia, 

convocatórias para o financiamento de projetos destinados a enfrentar as consequências 

do novo coronavírus, material atualizado sobre a pandemia e como enfrentá-la, e um 

espaço específico para solicitação de colaboração na formulação de projetos. 

 

MAYORS MIGRATION COUNCIL 

 

Conteúdo de 25 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

A rede MMC está tomando medidas imediatas para apoiar as cidades que respondem a COVID-19: 

● Compilação de um guia de recursos sobre respostas ao vírus sensíveis a migrantes e 

refugiados. 

● Exemplos concretos de ações das cidades e uma lista de políticas que as cidades adotaram 

para apoiar as comunidades de migrantes e refugiados durante esta crise. 

● Trabalho com parceiros da rede para criação e hospedagem de intercâmbios virtuais de 

aprendizado para que as autoridades locais compartilhem práticas em torno da política 

migratória frente a COVID-19. 

● Criação de focos temáticos de migração nas trocas gerais sobre COVID-19 (ex: Rede de 

Cidades Saudáveis da OMS e Rede Global de Cidades Resilientes). 

● Solicitação de aconselhamento e orientação das cidades sobre os materiais já disponíveis.  

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRqMtCR8xBONCjntcDmiKv0m4-omNzJxkEB2X2gMZ_uqLeiiQv-m2Pb9aZq4AlDvw/pub#h.wcsx2wdcgs25
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URBAN 20 

 

 

Conteúdo de 25 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● Em ocasião da reunião extraordinária dos líderes do G20 no dia 26 de março, o Urban20, 

grupo de engajamento do G20 formado pelas principais cidades dos países do G20, 

entregou uma carta endereçada à presidência do G20 em relação à pandemia da COVID-

19 exigindo uma série de respostas e ações coordenadas para os governos locais. 

● A carta foi proposta pela atual presidência do Urban 20, exercida pela cidade de Riad, e 

submetida as cidades membro para sugestões. 

● A cidade de São Paulo ressaltou a importância de mobilizar o setor privado e organizações 

filantrópicas para doações às cidades, a relevância do investimento produtivo para geração 

de emprego no cenário atual e pós-crise, sobretudo em países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos e destacou ainda como esta pandemia afeta de maneira particular as 

populações mais vulneráveis, tais como mulheres, migrantes, refugiados, pessoas com 

deficiência, pessoas LGBTI, e pessoas em situação de rua. 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vgWuozMKxqjBENIQOKCXDiPdRVqc369z
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CIDADES E GOVERNOS LOCAIS UNIDOS 

 

 

Conteúdo de 26 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

● A rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) apoia a plataforma online “Cities for 

Global Health” criada pela rede Metropolis e pela Aliança Eurolatinoamericana de 

cooperação entre cidades, que funciona como um banco de boas práticas de enfrentamento 

à COVID-19 a nível local. 

● A CGLU lançou ainda um espaço online onde divulga oportunidades de trocas de 

experiências em diversos temas através de webinars e publica materiais com boas práticas 

de governos locais sobre o enfrentamento ao COVID-19. O site já conta com experiências 

de cidades da China e do Brasil.  

 

 

FEDERAÇÃO DAS CIDADES DE TURISMO MUNDIAL 

 

 

Conteúdo de 09 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

Principais medidas para a rápida recuperação do turismo mundial depois da epidemia 

● O WTCF apela aos governos e cidades turísticas de diferentes países para que adotem 

políticas fiscais mais ativas e serviços financeiros mais precisos, concedendo mais 

assistência à indústria do turismo e outras indústrias relacionadas, expostas a uma série de 

influências da epidemia, e ajudar empresas do turismo a enfrentarem a dificuldade.  

● Os governos e cidades turísticas de diferentes países são encorajados a tomar medidas mais 

abertas e inclusivas para o controle de entrada e saída, estabelecer parcerias mutuamente 

convenientes, respeitar reservas contratuais diversificadas, compartilhar perdas de forma 

https://unhabitat.org/local-and-regional-leaders-showcase-the-value-of-public-services-to-respond-to-the-covid-19-crisis
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak
https://en.wtcf.org.cn/special/2020/0309/5169.html
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conjunta, reforçar a propaganda turística e iniciar um modelo de consumo ativo e saudável, 

através do qual as condições para a rápida recuperação do turismo mundial podem ser 

criadas. 

● Lançamento de um plano de revitalização para a indústria do turismo global em momento 

oportuno. 

● Organização de grupos visitantes de turismo internacional para realizar visitas de campo 

nos principais destinos turísticos do mundo e ampliar ainda mais a dinâmica de 

emparelhamento de produtos turísticos depois que a epidemia for devidamente 

controlada. 

 

CENTRO IBEROAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO URBANO  

 

 

 

Conteúdo acessado em 27 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A rede de cidades, Centro Iberoamericano de Desenvolvimento Estratégico Urbano, 

congrega 124 cidades e 28 instituições colaboradoras, que diante da pandemia global está 

desenhando estratégias em busca de troca de experiências das cidades membros da rede. 

● Neste primeiro momento, a rede está organizando semanalmente webinars “El Primer Foro 

Global Ciudad y Coronavirus: Una Ecuación Compleja” abordando questões de saúde 

pública, experiências das cidades participantes e possíveis ferramentas de gestão de dados. 

Ferramentas básicas, que foram desenvolvidas ad-hoc pela organização argentina Red de 

Innovación Local - RIL.  

● Matriz de abordagem integral para a gestão do COVID-19 nos governos locais. 

● Autodiagnóstico de ação frente ao coronavírus. 

● Planilha de informação básica para a gestão da crise. 

● Mapa de soluções locais. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vgWuozMKxqjBENIQOKCXDiPdRVqc369z
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LEARNING CITIES- UNESCO 

 

Conteúdo de 18 e 20 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui, aqui, aqui e aqui 

● A rede Learning Cities: Lifelong Learning, integra o conjunto de redes de cidades temáticas 

da UNESCO, que diante da pandemia de coronavírus, busca soluções no âmbito da educação 

para as cidades participantes por meio de seminários online. 

● A rede realizou webinar para que as cidades apresentassem as resoluções que têm 

encontrado para enfrentar a crise causada pelo alastramento do coronavírus, 

especialmente no que diz respeito à educação. O intuito é que o compartilhamento de 

experiências fortaleça as boas ações no combate à pandemia, que podem ser replicadas em 

outros lugares. 

 

REDE C40  

 

 

Conteúdo de 15 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

Prefeitos globais lançam Força-Tarefa de Recuperação Econômica de COVID-19 

● A rede C40 anunciou o lançamento de uma força-tarefa liderada por prefeitos para acelerar 

a recuperação econômica sustentável da crise de COVID-19.  

https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/unesco-learning-cities-responding-covid-19
https://uil.unesco.org/covid-19-educational-disruption-and-response
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/nationalresponses
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://www.c40.org/press_releases/global-mayors-covid-19-recovery-task-force
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● Os prefeitos discutirão como usar enormes investimentos públicos na recuperação para a 

criação de um "novo normal" para as economias municipais, com base na erradicação da 

pobreza, na melhoria da saúde pública e no aumento da resiliência a crises. 

● A Força-Tarefa de Prefeitos será presidida por Giuseppe Sala, Prefeito de Milão. A cidade é 

a capital da região da Lombardia, na Itália, que viu alguns dos piores impactos da COVID-19. 

A Força-Tarefa será composta por representantes de prefeitos de todas as regiões da rede 

C40. 

● Por meio de uma série de artigos, webinars e briefings de especialistas de todo o mundo, a 

Força-Tarefa fornecerá aos prefeitos os melhores dados disponíveis, as melhores práticas e 

análises sobre como alcançar uma recuperação econômica, colocar os recursos nas mãos 

de quem mais precisa e acelerar as ações de superação da crise climática. 

● Além disso, haverá a colaboração com uma poderosa parceria global de economistas, 

empresas, cidades, movimentos trabalhistas e da juventude, para colocar o mundo no 

caminho certo para um plano de recuperação inclusivo e unificado para a COVID-19.  

Conteúdo de 27 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui, aqui e aqui 

● A rede C40 para liderança climática, composta por 96 países estão nesta fase, buscando 

estratégias para o enfrentamento da crise. Para tanto, estão realizando webinars com as 

cidades como espaço para compartilhamento de experiências.  

● Para além disso, o portal Knowledge Hub da rede também está sendo utilizado para 

compartilhar experiências e boas práticas no enfrentamento à COVID-19. 

 

ASSOCIAÇÃO DE CIDADES E REGIÕES PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS 

 

Conteúdo de 31 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

Gestão municipal de resíduos e COVID-19 

● A atual pandemia do novo coronavírus trouxe questionamentos e desafios acerca das 

práticas e procedimentos de gestão municipal de resíduos (medidas sanitárias e de 

https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/topic/0TO1Q000000UBXQWA4/coronavirus-and-climate?language=en_US
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#germany
https://www.acrplus.org/images/project/Covid-19/ACR_2020_03_Waste_management_covid19_graph.pdf
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segurança para os funcionários, requisitos de tratamento e procedimentos gerais para o 

setor de resíduos por conta do coronavírus). 

● A ACR compila e compartilha dados de práticas nacionais e locais, com diferentes sistemas 

e soluções implementadas na Europa para gestão municipal de resíduos na atual situação.   

 

PARCERIA PARA CIDADES SAUDÁVEIS  

 

Conteúdo de 31 de Março de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui e aqui 

 

Assistência técnica da Partnership for Healthy Cities para a COVID-19 

● Oferecimento de informações e ferramentas que irão auxiliar esforços locais e de uma 

plataforma para compartilhamento de boas práticas. 

● Assistência técnica oferecida envolve intervenções não-farmacêuticas e mitigação 

comunitária, considerações legais e éticas, supervisão de doenças e análise epidemiológica 

e, por fim, comunicação franca sobre os riscos da doença e desenvolvimento de campanha 

informativa pública.  

● Webinars periódicos de assuntos específicos. 

● Materiais técnicos práticos adaptados ao contexto urbano. 

● Respostas aos pedidos direcionados para orientações adicionais e assistência técnica. 

● Lançamento nas próximas semanas de plataforma de conexão entre as cidades para 

compartilharem experiências e discutirem estratégias.  

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae405a584-ee8b-4cd2-a8e7-17c7b65a6a0e
https://www.surveymonkey.com/r/phccovidrequests
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ICLEI 

GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTENTABILIDADE 

 

Conteúdo de 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui aqui 

 

Radar ICLEI COVID-19 

● Manutenção de uma rede de informações ativa em encontrar as respostas mais adequadas 

ao futuro desejado, com ainda mais ênfase ao desenvolvimento equitativo, resiliente e 

centrado nas pessoas. 

● Em solidariedade à todos os gestores de governos locais, que exercem um papel-chave 

neste momento, foi tornada pública a curadoria realizada pela rede ICLEI, com as melhores 

referências e informações nacionais e internacionais, para que possam facilitar, inspirar, e 

embasar as ações dos gestores locais. 

● O Radar é publicado periodicamente nas redes sociais do ICLEI América do Sul.    

 

WEGO ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

Conteúdo acessado em 16 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

 

https://www.facebook.com/hashtag/radariclei_covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAk9uat8qqSsDiz8YEHhLOBoPfF2vAMcImS2QfutpbbdA9o1AxyKootJi3-__x6wVi2U63YXZd0mGOyUDqwgr9aJwaOmemBRv6SsEVIp3lhvjRBaMnU0wehVOeSptGFBpH3i79xWnD5FDWZanyJC8SylQ2fiVbG6ofw1E5iuAkJ8lYBMEV15aS_FnLFWMg19opXSLKeLjTLarHcE-zbDs1ps3FuUWx67Av0UcMc-muXRWdug4rf_7TopyNIXOC-rJmSn5T71Z1F8kd6H9Dx8ZXy946pN_fP3KQ_pEf3rbdiVxFXeZq8yTlaYN9G2b1KwsQqtELf6RdveXSRqqudfcmwvQ&__tn__=%2ANK-R
http://we-gov.org/wego-smart-health-responder/
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WeGO Smart Health Responder 

● À luz da pandemia de COVID-19 em curso, a WeGO lançou o WeGO Smart Health Responder, 

que fornece aos membros, parceiros e partes interessadas informações úteis para ajudar a 

combater o vírus. 

● A sessão de soluções inteligentes reúne políticas, campanhas e práticas recomendadas de 

governos locais e nacionais que foram bem-sucedidas na diminuição da propagação da 

COVID-19.  

WCCF 

FÓRUM MUNDIAL DAS CIDADES DE CULTURA 

 

Conteúdo de 02 de Abril de 2020 

Para acessar o conteúdo completo clique aqui 

● A WCCF, rede de cidades para a cultura, compilou todas as medidas que as cidades da rede 

estão fazendo para conter a disseminação da COVID-19 no setor cultural. São medidas de: 

● Amsterdã – Holanda 

● Barcelona – Espanha 

● Brasília - Brasil 

● Buenos Aires – Argentina 

● Chengdu, Guangzhou, Nanjing 

– China 

● Dinamarca 

● Edimburgo – Escócia 

● Estocolmo – Suécia 

● Helsinki – Finlândia 

● Hong Kong 

● Lisboa – Portugal 

● Londres – Reino Unido 

● Milão – Itália 

● Paris – França  

● Montreal e Toronto – Canadá 

● São Francisco, Los Angeles, 

Nova York – EUA 

● São Paulo - Brasil 

● Seul – Coréia do Sul 

● Singapura 

● Tóquio – Japão 

● Viena – Áustria  

● Zurique – Suíça  

https://drive.google.com/drive/folders/1vgWuozMKxqjBENIQOKCXDiPdRVqc369z

