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CONTEXTO      
A evolução da crise decorrente da pandemia da COVID-19 tem gerado, globalmente, 
profundos impactos políticos, econômicos e sociais. Considerando a população mundial 
majoritariamente urbana (55%), que no Brasil alcança 85% de seus 210 milhões de 
habitantes, as grandes metrópoles, como centros políticos, econômicos e culturais - e 
de conexão e destino para viajantes internacionais - serão as maiores e principais 
afetadas com a emergência do novo coronavírus. 

Globalmente, as cidades são onde se registra o maior número de contaminações e 
mortes, tendo suas dinâmicas - em todas as dimensões e setores – significativamente 
impactadas pelas medidas preventivas para a redução do risco de contágio e escalada 
da crise epidemiológica. É necessário proteger a vida e saúde da população, em primeiro 
lugar, com atenção para os demais impactos que a disrupção da vida cotidiana pode 
trazer ao futuro dos centros urbanos. 

Neste contexto, cidades de todo o mundo têm assumido a liderança na implementação 
de medidas frente à pandemia global, até mesmo antecipando a mobilização de seus 
respectivos governos nacionais. Como terceira maior metrópole brasileira e sétima da 
América Latina, a Prefeitura de Belo Horizonte tem atuado com coragem e 
determinação, dentro das atuais condições de excepcionalidade, para conter o avanço 
da maior crise internacional da história recente.  

PROPOSTA 
 
Com o objetivo de subsidiar a administração municipal nas ações para a gestão da atual 
crise e seus impactos, a Diretoria de Relações Internacionais (SUAIE/SMDE) da 
Prefeitura de Belo Horizonte produzirá semanalmente o “Repositório de 
Recomendações e Boas Práticas Internacionais em Resposta ao COVID-19” (RRBPI-19). 
Trazendo as principais diretrizes e recomendações de organizações internacionais 
especializados, bem como experiências e referências de governos de todo o mundo, o 
documento apresenta ações, projetos, programas e políticas que podem ser apropriados 
e adaptados para a realidade local. 

O trabalho aponta iniciativas nas seguintes áreas: Ações e Serviços Públicos, Assistência 
Social, Comunicação, Cultura, Turismo, Economia, Educação, Mobilidade e Saúde. Nesta 
6ª Edição concentram-se todos as ações mapeados entre 18 e 29 de abril, incluindo as 
da 4ª e 5ª Edições do RRBPI-19. 

O trabalho conta com análises qualitativas sobre as medidas apresentadas pelos demais 
governos, em uma classificação de temas e subtemas para melhor indexação do 
documento, apontando tendências para qualificar e subsidiar o processo de tomada de 
decisão dos gestores no enfrentamento da crise. Também são apresentadas análises 
quantitativas, trazendo gráficos, tabelas e dados atualizados da disseminação do novo 
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coronavírus no mundo, no Brasil, em Minas Gerais e Belo Horizonte, além de uma matriz 
da frequência das iniciativas no mundo, por área temática. Ainda, nesta edição, foram 
inseridas ações com foco na retomada das atividades, diante da provável aproximação 
do fim da fase mais grave da crise. Essas ações estão dispostas em espaço dedicado, 
dentro de cada tema principal. Foram também incluídas recomendações de 
organizações internacionais para retomada das atividades seguindo orientações de 
segurança. 

Abaixo seguem os números desta edição, com um apanhado de ações por temas gerais 
e o número de países representados em cada tema. No segundo quadro, uma apuração 
global de ações mapeadas em todas as edições do RRBPI-19, o número total de países 
representados e de recomendações de Organizações Internacionais. 

Apuração Quantitativa 
Repositório de Recomendações e Boas Práticas Internacionais 

Tema Ações Volume I 
(1ª, 2ª e 3ª Ed.) 

Ações Volume II 
(4ª, 5ª e 6ª Ed.) 

Total de Ações Total de Países 

Ações e Serviços Públicos 53 93 146 58 

Assistência Social 66 46 112 32 

Comunicação 11 22 33 25 

Cultura e Turismo 57 23 80 23 

Economia 86 70 156 48 

Educação 13 20 33 19 

Mobilidade 25 15 40 20 

Organizações Internacionais 25 55 61 N/A 

Saúde 18 62 80 40 

Total 354 406 760  

 

Volume Edição 
Iniciativas 

Governamentais 
Países 

Recomendações de 
OIs 

I 

1ª 43 17 12 

2ª 195 27 12 

3ª 329 49 25 

II 

4ª 145 60 24 

5ª 268 81 49 

6ª 365 93 54 

Total Agregado 694 107 57 

Para os volumes e edições anteriores acesse: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus
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DADOS ESTATÍSTICOS  
 

 
Dados obtidos e atualizados em: 29/04/2020 às 11:25 
Fontes:  
Mundo e Brasil: 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
Obs: O link acima apresenta estatísticas compiladas a partir de dados do CDC (Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos EUA), Organização Mundial da Saúde, ECDC (Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças da Europa), NHC, DXY, 1point3acres, Worldeters.info, BNO, COVID Tracking Project (testes 
e hospitalizações), departamentos de saúde de governos estaduais e nacionais e relatórios da mídia. 
Minas Gerais: 
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Boletins_Corona/20.04.2020_Boletim
_epidemiologico_COVID-19_MG.pdf  
https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12582-informe-epidemiologico-coronavirus-29-04-
2020 
Belo Horizonte: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_07_covid-19_28-04-2020.pdf 
 

1. Evolução dos casos ao longo do tempo – Mundo 

 

Dados obtidos e atualizados em: 29/04/2020 às 11:25 
Fonte: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  

 

 Confirmados Recuperados Óbitos Óbitos em 
Investigação 

Casos 
Suspeitos 

Mundo 3.139.415 947.504 218.456 N/A N/A 

Brasil 73.235 32.544 5.083 N/A N/A 

Minas 
Gerais 

1.758 N/A 80 95 81.728 

Belo 
Horizonte 

555 N/A 14 N/A N/A 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Boletins_Corona/20.04.2020_Boletim_epidemiologico_COVID-19_MG.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Boletins_Corona/20.04.2020_Boletim_epidemiologico_COVID-19_MG.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12582-informe-epidemiologico-coronavirus-29-04-2020
https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12582-informe-epidemiologico-coronavirus-29-04-2020
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_07_covid-19_28-04-2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_07_covid-19_28-04-2020.pdf
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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2. Evolução dos casos ao longo do tempo - Comparativo de países 
Casos confirmados por país a partir do 60º caso 
Cumulativos em escala logarítmica  
 

  

Fonte: Nexo Jornal – Boletim Coronavírus. 29/04/2020 

 

3. Casos confirmados de COVID-19 no Brasil 

 
Fonte: Nexo Jornal – Boletim Coronavírus. 29/04/2020 
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BOAS PRÁTICAS 
INTERNACIONAIS  

 

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Governos de todas as instâncias vem sendo chamados a assumirem papel protagonista 
na resposta e gestão da crise decorrente da pandemia da COVID-19. Na condição de 
governantes mais próximos das pessoas, os prefeitos e suas equipes têm promovido 
esforços significativos em todo o mundo para conter o avanço e a ameaça do vírus. 

Muitos governos locais assumiram o papel de promotores de medidas de 
distanciamento e isolamento, mas diversas outras medidas de prevenção e minimização 
da pandemia cabem aos governos locais. Tais governos têm buscado dar suporte aos 
serviços públicos diante da necessidade de alteração de seu funcionamento, ou diante 
do aumento expressivo da demanda, como no caso dos serviços de saúde. 

Nota-se, também, a tendência de concentração, na esfera dos governos locais, das 
decisões relativas ao tratamento de vítimas da COVID-19, assim como das decisões 
sobre medidas preventivas, como a restrição da circulação de pessoas, de 
aglomerações, fechamento de locais públicos e manutenção de serviços essenciais. 

Ações mapeadas - 6ª Edição 

País 
Quarentena 

e 
Isolamento 

Funerais e 
sepultamentos 

Aglomeração 
de pessoas 

Controle 
migratório 

Repatriação 
de 

nacionais 
Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Alemanha     X X  

África do 
Sul X       

Austrália      XX  

Chile      XX  

China    X    

Colômbia      X  

Coreia do 
Sul 

     X  

Costa Rica    X    

Espanha      X  

Etiópia       X 

Equador  X      

França X       

Gabão X       

Grécia X       

Guatemala    X X   

Índia X       

Itália    X X X  
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Ações mapeadas - 6ª Edição 

País 
Quarentena 

e 
Isolamento 

Funerais e 
sepultamentos 

Aglomeração 
de pessoas 

Controle 
migratório 

Repatriação 
de 

nacionais 
Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Libéria    X    

México    X   X 

Níger       X 

Nigéria X  X     

Países 
LATAM e 

Caribe 
      X 

Serra Leoa    X   X 

Singapura      X  

 X = número de ações por país, adicionados na 6ª edição.  

1. Quarentena e Isolamento 

Uma das principais ações preventivas que vêm sendo adotadas é a quarentena 
obrigatória, ou distanciamento social. Essa medida visa diminuir, por meio da contenção 
do contato social, o número de contaminados pelo novo coronavírus, e, com isso, 
diminuir o número de infectados e mortos. Essa determinação tem como base os 
resultados comparativos apresentados na gestão de outras epidemias - como SARS, 
MERS, Gripe Espanhola - entre países que adotaram o distanciamento social obrigatório 
e outros que não o adotaram. 
 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 

Plano para o fim do isolamento social 
Paris, França 

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, enviou um plano para o fim do isolamento social na 
cidade de Paris ao Primeiro-Ministro francês, Edouard Philippe. Preocupada com a 
possibilidade de um novo surto de coronavírus após o fim do confinamento, a proposta  
contempla a possibilidade de rastreamento em massa e o porte de certificados de 
imunidade. 

Referência: 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-un-
plan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html 
 
Prorrogação do bloqueio nacional 
Índia 

A Índia estenderá o bloqueio nacional imposto no mês passado para impedir a 
propagação do novo coronavírus. Isso se deve às novas preocupações com relação aos 
mais pobres do país e pela disseminação apresentar múltiplos padrões nas várias 
regiões da Índia, com alguns estados apresentando muito mais casos que outros. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-un-plan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-un-plan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html
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Referência: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-
52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-
reporting-story 

Quarentena prolongada na África do Sul 
África do Sul 

O conselho nacional do coronavírus, presidido pelo Presidente da África do Sul, decidiu 
estender o confinamento nacional por mais duas semanas. Até a data da referência 
abaixo, foram registrados 2173 casos, incluindo 25 mortes no país. 

Referência  
https://www.bbc.com/afrique/region-52239247 

Prorrogação do confinamento por duas semanas na Nigéria 
Nigéria 
 
O presidente da Nigéria anunciou uma extensão do confinamento de duas semanas na 
capital Abuja, assim como nos estados de Lagos e Ogun, para controlar a propagação do 
vírus. Serviços essenciais, lojas de alimentos e farmácias permanecem isentos de 
medidas restritivas. A Nigéria registrou 323 casos positivos e 10 mortes do novo 
coronavírus 

Referência: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52275882 

Confinamento no Gabão 
Gabão 

O Gabão está em confinamento a partir de segunda-feira, dia 13/04, e essa ação deve 
durar 15 dias. A medida tomada pelo governo central fechou todas as cidades para 
limitar a propagação do novo coronavírus no país. Os gaboneses só podem sair de suas 
casas para viagens essenciais, como ir ao hospital, farmácia, mercado ou às lojas de 
conveniência para comprar alimentos. 

Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/04/14/covid-19-le-gabon-entre-en-confinement/ 

Quarentena em acampamentos de migrantes 
Grécia  

Após a identificação dos primeiros infectados nos acampamentos de migrantes de 
Ritsona e Malakasa, o primeiro a 80 km e o segundo a 38 km de Atenas, os locais foram 
colocados em quarentena total, com proibição de entradas e saídas. Segundo o ministro 
grego de Migrações e Asilo, qualquer infrator do isolamento nos acampamentos será 
processado. 

Referência: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52255011?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/afrique/region-52239247
https://www.bbc.com/afrique/region-52275882
https://fr.africanews.com/2020/04/14/covid-19-le-gabon-entre-en-confinement/
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https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-e-migrantes-
grecia-determina-isolamento-total-em-2-acampamentos.ghtml 

 
Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

 
Confinamento parcial no Quênia 
Quênia  

Com o aumento do número de casos estimados para 158 infectados, o presidente da 
República do Quênia decretou novas medida para mitigar a propagação da COVID-19 no 
país. Entre as medidas está incluída a limitação de circulação de pessoas a partir das 
19:00 em áreas públicas em Nairobi e outras cidades, além disso é permitido apenas o 
funcionamento de serviços essenciais e transporte de mercadorias. 

Referência:  
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-kenya-coronavirus-confinement-partiel-uhuru-
kenyatta 
 
Isolamento da cidade 
Zahara de la Sierra, Espanha  

Como forma de prevenção à COVID-19, o governo local da pequena cidade espanhola 
Zahara de la Sierra decidiu adotar não somente a quarentena para todos os cidadãos, 
mas também o isolamento da própria cidade. O acesso está restrito a apenas uma rota 
e todos os carros que chegam são desinfetados. Além disso, a prefeitura também 
desinfeta a cidade, como um todo, duas vezes por semana.  

Referência:  
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/02/spanish-town-coronavirus-zahara-de-la-
sierra-lon-orig-mkd.cnn 
 
País coloca 20000 trabalhadores migrantes em quarentena 
Singapura 

O governo de Singapura anunciou que dois dormitórios servirão para que 20.000 
trabalhadores estrangeiros (vindos do sul da Ásia e que trabalham na construção civil) 
cumpram a quarentena por 14 dias. Os trabalhadores permanecerão recebendo seus 
salários, três refeições por dia, máscaras, desinfetantes para as mãos e termômetros, 
além de terem a disposição suporte médico local. 

Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-
52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-
reporting-story 

Volta à vida cotidiana 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-e-migrantes-grecia-determina-isolamento-total-em-2-acampamentos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-e-migrantes-grecia-determina-isolamento-total-em-2-acampamentos.ghtml
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-kenya-coronavirus-confinement-partiel-uhuru-kenyatta
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-kenya-coronavirus-confinement-partiel-uhuru-kenyatta
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/02/spanish-town-coronavirus-zahara-de-la-sierra-lon-orig-mkd.cnn
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/04/02/spanish-town-coronavirus-zahara-de-la-sierra-lon-orig-mkd.cnn
https://www.bbc.com/news/world-asia-52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52178510?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
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Wuhan, China 

A cidade onde a pandemia do novo coronavírus começou, Wuhan, foi reaberta 
parcialmente após mais de dois meses de isolamento. Os moradores estão lentamente 
voltando às ruas e equipes de voluntários com roupas de proteção estão desinfetando 
as áreas públicas, em preparação para um aumento da atividade. Apesar disso, a 
entrada de pessoas vindo do exterior, cidadãos ou não, ainda continuam proibidas.  

Referência: 
https://www.bbc.com/news/in-pictures-
52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-
reporting-story 

Conscientização sobre distanciamento social 
Bélgica 

Após implementar a quarentena em todo seu território, o governo belga empregou 
forças policiais para fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção. Para 
sincronizar os esforços de fiscalização das ações de distanciamento social, foi criada 
uma força-tarefa para coordenar a disseminação de informações sobre o que pode e o 
que não pode ser feito durante a quarentena. 
 
Referência: 
https://www.brusselstimes.com/belgium/104287/belgium-rolls-out-task-force-will-to-unify-
polices-enforcement-of-lockdown/  
 
Contenção domiciliar  
Argélia 

Todo o país já se encontra sob contenção domiciliar desde o comunicado do Primeiro 
Ministro, Monseiuer Abdelaziz. Entre as medidas que restringem a circulação de 
pessoas, de acordo com critérios definidos pelas autoridades encontra-se: a diminuição 
de pessoal em 50%, tanto da administração pública como do setor privado e a 
obrigatoriedade da distância de mínima de 1 metro entre pessoas. 
Referência: 
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-
2020/03/com-21-03-2020-fr.pdf 
 
Quarentena e restrição ao atendimento presencial do comércio e serviços 
São Paulo, Brasil 

São Paulo estabeleceu, através de decreto, um período de quarentena entre 24 de março 
e 7 de abril, período em que fica suspenso o atendimento presencial no comércio e 
serviços. As exceções devem adotar medidas para combate do coronavírus. As medidas 
de fiscalização serão intensificadas, podendo os estabelecimentos em desconformidade 
ser enquadrados como uso irregular do solo ou funcionamento sem licença.  
 

https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/in-pictures-52153103?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia/china&link_location=live-reporting-story
https://www.brusselstimes.com/belgium/104287/belgium-rolls-out-task-force-will-to-unify-polices-enforcement-of-lockdown/
https://www.brusselstimes.com/belgium/104287/belgium-rolls-out-task-force-will-to-unify-polices-enforcement-of-lockdown/
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-21-03-2020-fr.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-21-03-2020-fr.pdf
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Referências: 
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_cidade/index.asp?c=1&e=20200324&p=1&clipID
=ce14e206a9ebe113ffcd9db61c557140 
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 
 
Declaração de estado de emergência 
Toronto, Canadá 

O Prefeito de Toronto declarou estado de emergência, o que possibilita que medidas 
sejam tomadas sem necessidade de aprovação pelos níveis superiores do governo. A 
posição oficial do governo é que as pessoas devem ficar em casa, mas não foram 
tomadas medidas de quarentena obrigatória. 
 
Referência: 
https://www.toronto.ca/home/covid-19/ 
 
Singapura impõe 6 meses de prisão por violação da lei de distanciamento social 
Singapura 

De acordo com uma declaração do Ministério de Saúde do Governo de Singapura, 
aqueles que não mantiverem pelo menos um metro de distância entre si, ou que se 
reunirem em grupos de mais de 10 pessoas fora do trabalho ou da escola, podem 
receber uma multa de até US $ 7.000 e/ou até seis meses de prisão. 
 
Referência: 
https://edition.cnn.com/2020/03/27/asia/singapore-coronavirus-laws-scli-intl/index.html 
 
Quarentena obrigatória em províncias sem casos 
Catamarca, Chubut e Formosa, Argentina  

Os governos de Catamarca, Chubut e Formosa decidiram que, mesmo sem nenhum caso 
confirmado de COVID-19, eles irão seguir a recomendação de quarentena obrigatória 
indeterminada definida pelo governo. 

Referência: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-provincias-sin-casos-no-quieren%20-
flexibilizar-nid2348788 
 
Quarentena para passageiros que retornam ao território 
Cabo Verde 

Desde o dia 22 de março todas as pessoas que regressam ao país, nacionais ou não, 
devem ficar em quarentena em hotéis designados pelas autoridades após decisão do 
gabinete do Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva. 
 
Referência: 

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
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
https://www.toronto.ca/home/covid-19/
https://edition.cnn.com/2020/03/27/asia/singapore-coronavirus-laws-scli-intl/index.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-provincias-sin-casos-no-quieren%20-flexibilizar-nid2348788
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-provincias-sin-casos-no-quieren%20-flexibilizar-nid2348788
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https://www.governo.cv/governo-decide-quarenta-obrigatoria-para-passageiros-dos-voos-de-
repatriamento/ 
 
Contenção Domiciliar 
Madagascar 

Foi instaurada no país a restrição ao uso de rodovias e demais plataformas de transporte 
buscando manter apenas o trânsito de pessoas considerado necessário para 
continuidade da vida urbana. As pessoas também estão proibidas de sair de casa à noite, 
salvo em situações de imprevistos e emergências enquanto o governa analisa a 
implementação de novas medidas. 
 
Referência: 
http://www.primature.gov.mg/index.php/2020/03/26/iraka-natao-tany-toamasina/ 
 
Toque de recolher e fechamento do comércio 
Egito 

As vias públicas foram interditadas do horário das 19:00 às 06:00, tanto para o transporte 
público quanto privado. O governo também estendeu o fechamento de escolas e 
universidades por tempo indeterminado. Clubes, boates, academias e semelhantes 
estão proibidos de funcionar, assim como o comércio no geral, a fim de manter apenas 
as atividades do gênero alimentício e farmacêutico. 
 
Referência: 
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-imposes-week-nightly-curfew-slow-
coronavirus-spread-200324174007399.html 
 
Toque de Recolher 
Equador 

No Equador, o governo do presidente Lenin Moreno impôs o toque de recolher em 
algumas regiões do país. Na província de Guayas, o governo estabeleceu uma Força-
Tarefa Conjunta, liderada pela Força Naval, para fazer cumprir o toque de recolher. Pelo 
Twitter, Moreno ainda informou que aqueles que não obedecerem ao toque de recolher 
(normalmente vigente das 14h às 17h) serão penalizados. 
 
Referência: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52053822 

Ampliação do toque de recolher 
Guatemala  

O toque de recolher decretado até 30 de março foi ampliado por mais 15 dias, até o dia 
12 de abril. Serão mantidas as restrições de trânsito e circulação de pessoas entre as 
quatro da tarde até às quatro da manhã do dia seguinte. 
 

https://www.governo.cv/governo-decide-quarenta-obrigatoria-para-passageiros-dos-voos-de-repatriamento/
https://www.governo.cv/governo-decide-quarenta-obrigatoria-para-passageiros-dos-voos-de-repatriamento/
http://www.primature.gov.mg/index.php/2020/03/26/iraka-natao-tany-toamasina/
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-imposes-week-nightly-curfew-slow-coronavirus-spread-200324174007399.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-imposes-week-nightly-curfew-slow-coronavirus-spread-200324174007399.html
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52053822
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Referência: 
https://www.guatevision.com/nacionales/coronavirus-en-guatemala-gobierno-amplia-el-toqu 
e-de-queda-por-emergencia-del-covid-19  
 
Medidas governamentais para proibição de circulação de pessoas 
Eslovênia 

Uma portaria governamental publicada em 29 de março proíbe a circulação fora do 
município de residência permanente ou temporária. Também está proibido o movimento 
e a reunião de pessoas em locais e áreas públicas. O documento prevê algumas 
exceções, que incluem ida ao trabalho, realização de atividades agrícolas e cuidado de 
familiares. 
 
Referência: 
https://www.dnevnik.si/1042925910/Slovenija/od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-
prebivalisca 
 
Prisão para aqueles que não seguem as instruções de prevenção da Coronavírus 
Romênia 

As autoridades romenas ameaçam aplicar sentença de prisão de até 15 anos contra 
qualquer pessoa que violar as restrições e instruções publicadas pelas autoridades 
especializadas do país. A medida tem o intuito de evitar que as pessoas transitem, 
evitando o aumento do número potencial de pessoas infectadas por coronavírus. 
 
Referência:  
https://www.ana-news.ro/index.php/ar/2018-03-05-15-10-33/2018-03-05-15-11-18/4484-2020-
03-21-12-23-50 
 
Rastreamento por telefone do grupo de risco e infectados 
Cidade de Singapura, Singapura 

As pessoas que se enquadram no grupo de risco, assim como os diagnosticados com o 
vírus podem ser chamadas várias vezes ao dia por funcionários do governo e solicitados 
a clicar em um link online que compartilha a localização do telefone em tempo real, 
garantindo o isolamento. O descumprimento desta medida preventiva pode resultar em 
multa de até US$ 10.000 ou até seis meses na prisão. 
 
Referência: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-
strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus 
 

2. Funerais e Sepultamentos 

Os serviços funerários foram rigorosamente restringidos em diversos países. Em 
alguns, apenas os profissionais funerários podem ter contato com o corpo, e mesmo 

https://www.guatevision.com/nacionales/coronavirus-en-guatemala-gobierno-amplia-el-toqu
https://www.guatevision.com/nacionales/coronavirus-en-guatemala-gobierno-amplia-el-toqu
https://www.dnevnik.si/1042925910/Slovenija/od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-prebivalisca
https://www.dnevnik.si/1042925910/Slovenija/od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-prebivalisca
https://www.ana-news.ro/index.php/ar/2018-03-05-15-10-33/2018-03-05-15-11-18/4484-2020-03-21-12-23-50
https://www.ana-news.ro/index.php/ar/2018-03-05-15-10-33/2018-03-05-15-11-18/4484-2020-03-21-12-23-50
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus


AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - SUAIE/SMDE 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

15 

assim, com uso obrigatório de roupas protetoras. Já em outros, há limitação do número 
máximo de pessoas em velórios e sepultamentos - normalmente de até 20 pessoas -, 
havendo inclusive casos de restrição do acesso às famílias 
 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 

Construção de novos cemitérios devido a pandemia de COVID-19 
Equador 
 
A província de Guayas e sua capital Guayaquil, são o âmago do surto do vírus no Equador. 
O acúmulo de cadáveres gerou uma crise nos últimos dias, o que levou a prefeitura de 
Guayaquil a reunir esforços para construir dois novos cemitérios para as vítimas da 
COVID-19. Estima-se que haja cerca de mil cadáveres para serem sepultados. 
 
Referência: 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/07/guayaquil-construira-2-novos-
cemiterios-para-vitimas-da-covid-19.html 

 
Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

 
Prestando respeito aos antepassados digitalmente 
China 

No festival conhecido como Dia da Varredura do Túmulo as pessoas visitam os túmulos 
de amigos e familiares, enfeitando a área e fazendo oferendas ao seu espírito. Em 
tempos de COVID-19, as pessoas na China estão prestando seus respeitos aos 
antepassados mortos digitalmente por meio de sites de empresas locais de 
sepultamento. Os sites funcionam como qualquer site de compras, permitindo também 
que pessoas tenham seus próprios salões memoriais online e possam compartilhar com 
familiares e outras pessoas. 

Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52157455 
 
Funerais por drive-through  
Madri, Espanha  
 
Como forma de segurança à população e para ainda garantir que as famílias possam se 
despedir de seus entes, é possível realizar uma pequena cerimônia funerária, com no 
máximo 5 pessoas, por drive-through em Madri. Os carros param na porta do 
crematório, abrem o porta-malas, onde se encontra o caixão, e o padre faz a cerimônia 
em menos de 5 minutos.  
 
Referência:  

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/07/guayaquil-construira-2-novos-cemiterios-para-vitimas-da-covid-19.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/07/guayaquil-construira-2-novos-cemiterios-para-vitimas-da-covid-19.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52157455
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https://edition.cnn.com/2020/04/06/europe/spain-coronavirus-drive-thru-funerals-madrid-
intl/index.html 
 
Mudanças nas regras sobre funerais 
Nova Zelândia 
O governo mudou as regras para permitir que as pessoas da mesma “bolha de auto-
isolamento” que o falecido, possam ir para a funerária e para o cemitério com o falecido. 
Reuniões em massa para funerais seguem não permitidas. 
 
Referência: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/changes-to-rules-around-funerals-and-tangi/ 
 
 

3. Restrições à Aglomeração de Pessoas 

A fim de diminuir a disseminação do novo coronavírus, autoridades de diversos países 
vêm fechando, cancelando e proibindo a aglomeração de pessoas e, em consequência, 
escolas, universidades, shopping centers, etc. Essa medida visa a garantir a segurança 
e a saúde de todos. 
 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Liberação de prisioneiros  
Nigéria  
 
O governo nigeriano anunciou a libertação de 2.670 detentos durante o período de 
confinamento da COVID-19 para diminuir a aglomeração e limitar a disseminação do 
vírus nas prisões. Serão liberados detentos com 60 anos ou mais, aqueles que sofrem 
problemas de saúde e detentos com problemas mentais. 
 
Referência 
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-le-nigeria-va-liberer-2670-detenus-pour-
desengorger-les-prisons/ 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
 

Serviços religiosos proibidos 
Bélgica 
 
Com exceção de funerais e cremações, os eventos religiosos estão proibidos na Bélgica. 
Com relação aos casamentos, apenas as cerimônias para o casamento civil ainda são 
permitidas e as celebrações devem ser adiadas. 

Referência: 
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#007 

Decreto para libertação de prisioneiros 

https://edition.cnn.com/2020/04/06/europe/spain-coronavirus-drive-thru-funerals-madrid-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/06/europe/spain-coronavirus-drive-thru-funerals-madrid-intl/index.html
https://covid19.govt.nz/latest-updates/changes-to-rules-around-funerals-and-tangi/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-le-nigeria-va-liberer-2670-detenus-pour-desengorger-les-prisons/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-le-nigeria-va-liberer-2670-detenus-pour-desengorger-les-prisons/
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#007
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Burkina Faso 
 
O governo de Burkina Faso decretou no dia 2 de abril a remoção de  detentos para evitar 
a propagação da Covid-19 nas cadeias. O decreto permitirá a liberação de 08 menores, 
27 mulheres e 1.172 homens de uma população prisional total 7.759. A escolha foi feita 
levando em consideração o estado de saúde e a idade. 

Referência: 
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=901097
1afdf99fc612c00f249c41380c 
 
Fechamento de parques e áreas públicas 
San Jose, Costa Rica 

Todos os parques públicos serão fechados junto com praças e outros locais públicos 
para evitar aglomerações sociais e diminuir o risco de contágio. 
Referência: 
https://www.msj.go.cr/SiteAssets/Carrusel/Boletin%20COVID%2019%20Cierre%20de%20P 
arque%20Publicos%2019%203%2020.pdf  
 
Fechamento de Locais com Aglomeração de Pessoas 
Alemanha 

Com o objetivo de diminuir a transmissão da doença, o país decidiu fechar bares, 
restaurantes, lojas, museus, teatros e igrejas. Apenas supermercados, farmácias e 
serviços de entrega continuarão abertos, mas com medidas de higiene mais rigorosas e 
com monitoramento da quantidade de pessoas no local. 
 
Referências: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alemanha-fecha-bares-lojas-teatros-
museus-igrejas-contra-coronavirus-24307667 
 
Fechamento de shoppings center e academias 
São Paulo, Brasil 

O Governo do Estado de São Paulo anunciou o fechamento de shoppings centers e 
academias de ginástica da capital paulista e da região metropolitana da capital para 
deter a propagação do coronavírus. O fechamento deve durar até o dia 30 de abril. A 
medida não se aplica a shoppings do interior e do litoral, apenas da Grande São Paulo. 
 
Referência: 
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.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=9010971afdf99fc612c00f249c41380c
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=9010971afdf99fc612c00f249c41380c
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=322&cHash=9010971afdf99fc612c00f249c41380c
https://www.msj.go.cr/SiteAssets/Carrusel/Boletin%20COVID%2019%20Cierre%20de%20P
https://www.msj.go.cr/SiteAssets/Carrusel/Boletin%20COVID%2019%20Cierre%20de%20P
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alemanha-fecha-bares-lojas-teatros-museus-igrejas-contra-coronavirus-24307667
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alemanha-fecha-bares-lojas-teatros-museus-igrejas-contra-coronavirus-24307667
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
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https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-
prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/ 
 
Toque de recolher para encontros religiosos 
Paquistão 

A segunda maior província do Paquistão, Sindh, impôs um toque de recolher de três 
horas para impedir que as pessoas se reúnam nas sextas-feiras para orações, como é 
de costume de alguns países muçulmanos. Sindh tem a maior população urbana do país 
e, portanto, permanece mais vulnerável à transmissão social do novo coronavírus. 
Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-52149688 
 

4. Diretrizes de Funcionamento do Comércio 

A evolução da crise do coronavírus também motivou governos a promover medidas mais 
flexíveis em relação ao funcionamento do comércio, em face das medidas de isolamento 
e distanciamento social. Todas as medidas ainda se interessam pela proteção das 
pessoas, porém há uma grande preocupação com a manutenção de atividades de 
primeira necessidade. 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
 
Controle da distribuição e do preço do álcool gel e máscaras 
Marrocos 
 
Por meio de comitê interministerial foi determinado o controle dos preços e dos canais 
de distribuição das máscaras e do álcool gel por parte do governo a fim de garantir a 
acessibilidade destes produtos. O comitê também prevê ações para o aumento da 
importação e estimulação da produção local para esses itens. O governo informou, 
também, em nota, que apenas indivíduos infectados devem fazer uso das máscaras. 

Referência: 
http://www.maroc.ma/en/news/covid-19-government-decides-regulate-prices-medical-
masks-and-hydroalcoholic-gels 
 
Certificado digital para saída às ruas  
França 
 
Será colocando em prática um certificado digital de saída para as pessoas que precisam 
estar nas ruas. Usuários farão o preenchimento do documento online, que fornecerá um 
certificado digital com um código QR para assim poder apresentar a polícia durante uma 
inspeção. Isso ajudará a evitar práticas de caráter fraudulentas.  

Referência:  

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.bbc.com/news/world-asia-52149688
http://www.maroc.ma/en/news/covid-19-government-decides-regulate-prices-medical-masks-and-hydroalcoholic-gels
http://www.maroc.ma/en/news/covid-19-government-decides-regulate-prices-medical-masks-and-hydroalcoholic-gels
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https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/06/confinement-l-attestation-numerique-est-possible-
des-aujourd-hui  
 
Fechamento parcial/regional do Comércio 
Argélia 

O governo aplicou medidas restritivas ao funcionamento comercial, visando manter em 
funcionamento apenas atividades consideradas estritamente necessárias. 
 
Referência: 
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-
2020/03/com-27-03-2020-fr.pdf 
 
Proibição de vendedores de produtos não alimentícios em feiras 
Columbia Britânica, Canadá 

O Oficial de Saúde da província proibiu a participação de vendedores de produtos não 
alimentícios nas feiras comunitárias. A venda de alimentos pode continuar normalmente 
seguindo as precauções gerais. 
 
Referência: 
https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0014-000586  
 
Fechamento Parcial do comércio 
Cabo Verde 

O governo cabo-verdense anunciou Estado de Emergência Nacional por meio de um 
decreto que restringe o funcionamento comercial visando manter apenas atividades 
consideradas fundamentais ao atendimento das necessidades básicas civis, tais como; 
alimento, limpeza, combustível e eletricidade. Outros setores de serviços funcionam sob 
condições específicas. 
 
Referência: 
https://www.governo.cv/covid19-governo-comunica-as-excecoes-a-nivel-do-comercio-face-ao-
estado-de-emergencia/ 
 
Flexibilização de proibição de aglomerações para supermercados e mercearias 
Columbia Britânica, Canadá 

Inicialmente, o governo havia proibido a aglomeração de mais de 50 pessoas, porém, a 
regra foi flexibilizada para supermercados e mercearias desde que o distanciamento 
físico possa ser mantido e as ordens sanitárias sejam seguidas. Dentre as ações que 
devem ser realizadas pelos supermercados estão a limpeza rotineira da área, acesso 
liberado a álcool em gel e oferta de sacolas limpas para produtos comprados. 
 
Referência: 

https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/06/confinement-l-attestation-numerique-est-possible-des-aujourd-hui
https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/06/confinement-l-attestation-numerique-est-possible-des-aujourd-hui
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-27-03-2020-fr.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-27-03-2020-fr.pdf
https://www.governo.cv/covid19-governo-comunica-as-excecoes-a-nivel-do-comercio-face-ao-estado-de-emergencia/
https://www.governo.cv/covid19-governo-comunica-as-excecoes-a-nivel-do-comercio-face-ao-estado-de-emergencia/
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https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0015-000587 
 
Novo processo ajudará a obtenção de itens não alimentares essenciais 
Nova Zelândia 

Foi dada permissão às empresas para venderem produtos de consumo não-alimentares 
essenciais, porém fazendo de tal forma a proteger o público e minimizar o risco de 
propagação da COVID-19. Elas devem notificar o Ministério de Negócios, Inovação e 
Emprego e devem tomar todas as medidas de saúde pública apropriadas para proteção 
ao público. 

Referência: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-process-will-help-people-get-essential-non-food-
items/ 
 
Proibição da venda de bebidas alcoólicas 
Carrillo e Talamanca, Costa Rica 

A comercialização de bebidas alcoólicas foi suspensa até o fim do estado de emergência 
para prevenir aglomerações de pessoas no comércio e facilitar as operações de controle 
municipal e administrativo. 
 
Referência: 
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidades-de-carrillo-y-talamanca-declaran-ley-
seca-por-emergencia-con-coronavirus/ 
 
Medidas adicionais para situação de emergência 
Estônia 

No dia 24 de março, medidas adicionais para impedir a propagação da COVID-19 foram 
acordadas pelo Comitê de Emergência do Governo da Estônia. As novas medidas dizem 
respeito à distância entre pessoas no espaço público e ao fechamento de shoppings e 
instalações de entretenimento adicionais a partir do dia 25 de março. As restrições serão 
revisadas após duas semanas. 
 
Referência: 
https://www.valitsus.ee/en/news/additional-measures-emergencysituation?utm_source=dlvr.it 
 
Policias fazem marcas no chão para delimitar distâncias de segurança em lojas 
Honduras 

O Presidente hondurenho compartilhou um vídeo em seu Twitter oficial mostrando 
policiais entrando em lojas e marcando no chão a distância de um metro e meio, 
recomendada pelo governo para afastamento social. 
 
Referência: 

https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMBC0015-000587
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-process-will-help-people-get-essential-non-food-items/
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-process-will-help-people-get-essential-non-food-items/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidades-de-carrillo-y-talamanca-declaran-ley-seca-por-emergencia-con-coronavirus/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidades-de-carrillo-y-talamanca-declaran-ley-seca-por-emergencia-con-coronavirus/
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https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct 
wcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2 
F29%2Factualidad%2F1585465853_542485.htmlhttps://twitter.com/JuanOrlandoH/status/12 
44367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A 
%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F29%2Factualidad%2F1585465853_5424 85.html  
 

5. Repatriação de Nacionais 

Com as iniciativas de isolamento e distanciamento social, muitos expatriados têm 
manifestado interesse de retornar a seus países de origem. Com grandes restrições de 
movimentação e redução de ofertas de serviços de transporte comerciais, países e 
serviços exteriores têm se incumbido da tarefa de repatriar seus cidadãos. 
 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 
Embaixadas pedem o retorno de nacionais que estão no Brasil 
Itália e Alemanha  
 
As embaixadas italianas e alemãs emitiram um comunicado solicitando que residentes 
desses respectivos países e que estejam no Brasil por motivos de curto prazo deverão 
retornar imediatamente. No comunicado italiano, a Embaixada ainda salientou que as 
companhias aéreas Lufthansa e AirFrance ainda estão operando voos do Brasil para a 
Europa e que essas passagens deverão ser compradas pelos próprios italianos. 
 
Referência:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/11/embaixada-pede-que-italianos-deixem-o-
brasil-o-mais-rapido-possivel-pelo-avanco-do-coronavirus.ghtml 
 
Suspensão de voos de deportados 
Guatemala 
 
A entrada de voos de deportados vindos dos Estados Unidos foi suspensa 
temporariamente para conter o avanço do coronavírus no país. A medida vai do dia 07 
até dia 12 coincidindo com a semana santa Cerca de um voo por dia chega na Guatemala 
com deportados.  
 
Referência: 
https://www.contrareplica.mx/nota-Guatemala-suspende-vuelos-de-deportados-desde-EU-
por-el- 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edições) 
 
Ministério das Relações Exteriores se une às companhias aéreas para trazer pessoas 
do exterior.  
Reino Unido 

https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://twitter.com/JuanOrlandoH/status/1244367439837741058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/11/embaixada-pede-que-italianos-deixem-o-brasil-o-mais-rapido-possivel-pelo-avanco-do-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/11/embaixada-pede-que-italianos-deixem-o-brasil-o-mais-rapido-possivel-pelo-avanco-do-coronavirus.ghtml
https://www.contrareplica.mx/nota-Guatemala-suspende-vuelos-de-deportados-desde-EU-por-el
https://www.contrareplica.mx/nota-Guatemala-suspende-vuelos-de-deportados-desde-EU-por-el
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O governo britânico em união a várias companhias aéreas decidiu transportar britânicos 
de volta para o Reino Unido. O governo prometeu 75 milhões de libras para fretar voos 
especiais para trazer esses cidadãos de países onde voos comerciais não estão mais 
disponíveis.  
 
Referência: 
https://www.bbc.com/news/uk-52099252 
 

6. Controle migratório 

O avanço das medidas de isolamento e distanciamento social tem trazido novas posturas 
em relação à circulação de pessoas. Muitos governos efetuaram medidas brandas e, 
diante de desrespeitos dessas medidas, recrudesceram tais ações. Posturas restritivas 
sobre a circulação de pessoas inclui medidas de imigração e também aquelas que 
incidem sobre os nacionais. 
 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 

Reforço de restrições nos aeroportos 
Macau, China 
 
O governo de Macau anunciou que só serão permitidas entradas no território após a 
apresentação de um teste que prove que o residente não está infectado com a COVID-
19. Após 40 dias sem identificar qualquer infecção, em meados de março foram 
identificados 35 novos casos, todos importados. As autoridades reforçaram medidas de 
controle e restrições fronteiriças, sendo uma delas a quarentena obrigatória de 14 dias 
após entrada no território. 
 
Referência: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1456658/macau-reforca-restricoes-no-aeroporto-
no-sexto-dia-sem-novos-casos 
 
Fechamento de fronteiras estendido até 30 de abril 
Costa Rica 
 
As fronteiras marítimas, terrestres e aéreas continuarão fechadas até dia 30 de abril. 
Todas as outras medidas migratórias, como 14 dias de quarentena obrigatória para 
cidadãos voltando ao país também foram estendidas. 
 
Referência: 
https://delfino.cr/2020/04/costa-rica-extiende-al-30-de-abril-su-cierre-de-fronteras-como-
medida-contra-covid-19 
 
Proibição de voos internacionais e recomendações gerais 
Libéria 
 

https://www.bbc.com/news/uk-52099252
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1456658/macau-reforca-restricoes-no-aeroporto-no-sexto-dia-sem-novos-casos
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1456658/macau-reforca-restricoes-no-aeroporto-no-sexto-dia-sem-novos-casos
https://delfino.cr/2020/04/costa-rica-extiende-al-30-de-abril-su-cierre-de-fronteras-como-medida-contra-covid-19
https://delfino.cr/2020/04/costa-rica-extiende-al-30-de-abril-su-cierre-de-fronteras-como-medida-contra-covid-19
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Através de comunicado oficial do presidente, foi informada a suspensão dos voos para 
países onde a pandemia já conta com mais de 200 infectados. No documento o 
presidente também faz um apelo para que os cidadãos adotem medidas essenciais de 
proteção contra infecção. 
 
Referência: 
https://www.emansion.gov.lr/doc/GMW%20BROADCAST%20ON%20COVID.pdf 
 
Fechamento de portos para a entrada de imigrantes  
Itália 
 
Por não considerar que seja seguro receber essas pessoas no país por conta do novo 
coronavírus, a Itália fechou os portos para a entrada de imigrantes. A medida será 
mantida até 31 de julho, mas poderá ser prorrogada. 
 
Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/08/italia-fecha-portos-a-navios-de-imigrantes-
devido-ao-novo-coronavirus.ghtml  
 
Enrijecimento de fronteiras e fechamento de centros de ensino 
Serra Leoa 
 
O governo serra-leonês decretou a partir do dia 30 de março, e por tempo 
indeterminado, o fechamento de todas as fronteiras terrestres ao fluxo de pessoas, a 
suspensão temporária de todos os voos comerciais e a suspensão de aulas presenciais 
em todas as unidades de ensino público e privado do país. 
 
Referência: 
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-
Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-
Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf 
 
Suspensão dos trajetos de balsa fronteiriços 
Guatemala e México 
 
As balsas que levavam mercadorias e pessoas da Guatemala para o México no rio 
Suchiate foram suspensas. A medida foi feita pelos próprios balseiros com propósito de 
evitar a travessia de pessoas contagiadas. 
 
Referência: 
https://www.debate.com.mx/mundo/Por-COVID-19-paran-labores-balseros-en-frontera-sur-
20200407-0225.html 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edições) 
 
Fechamento de Fronteiras 
Rússia 

https://www.emansion.gov.lr/doc/GMW%20BROADCAST%20ON%20COVID.pdf
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/08/italia-fecha-portos-a-navios-de-imigrantes-devido-ao-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/08/italia-fecha-portos-a-navios-de-imigrantes-devido-ao-novo-coronavirus.ghtml
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://www.debate.com.mx/mundo/Por-COVID-19-paran-labores-balseros-en-frontera-sur-20200407-0225.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Por-COVID-19-paran-labores-balseros-en-frontera-sur-20200407-0225.html
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O país suspendeu temporariamente, a partir do dia 30 de março, todos os voos 
domésticos e internacionais para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. A 
medida também se estende para as fronteiras rodoviárias, ferroviárias e marítimas do 
país. Serão permitidos, através de autorização do governo, deixar o país somente 
diplomatas e russos que queiram velar parentes falecidos no exterior.  
 
Referência: 
https://istoe.com.br/russia-anuncia-fechamento-de-fronteiras-por-coronavirus/ 
 
Indonésia impede entrada de estrangeiros 
Indonésia 

A Indonésia anunciou a proibição da entrada de cidadãos estrangeiros não residentes, 
mesmo em trânsito, com medidas idênticas às adotadas na Austrália e em Singapura. 
São permitidas viagens apenas para diplomatas, pessoal envolvido em apoio médico ou 
humanitário, tripulações de aviões e quem trabalhar em "projetos estratégicos 
nacionais". 
 
Referência: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447279/covid-19-indonesia-impede-entrada-de-
estrangeiros 
 
Japão reforça restrições à entrada no país 
Japão 

O Japão reforçou as restrições às chegadas ao país, proibindo a entrada de viajantes 
provenientes de 73 países e impondo uma quarentena a todos os outros, para combater 
a propagação do novo coronavírus. Todos os viajantes, japoneses ou estrangeiros, terão 
de cumprir um período de isolamento de 14 dias, em casa ou num hotel. 
 
Referência: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447578/covid-19-japao-reforca-restricoes-a-
entrada-no-pais 
 
Fechamento total de fronteiras e proibição de entrada de cidadãos  
Bolívia  

Cidadãos bolivianos são impedidos de cruzar a fronteira e governo impede o trânsito de 
pessoas, a determinação foi feita pelo Ministro da Defesa. 
 
Referência:  
https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-un-centenar-de-bolivianos-no-han-podido-i 
ngresar-a-su-pais/660125  
 
Bloqueio de rodovias para checagem de pessoas 
Área metropolitana de Buenos Aires, Argentina 

https://istoe.com.br/russia-anuncia-fechamento-de-fronteiras-por-coronavirus/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447279/covid-19-indonesia-impede-entrada-de-estrangeiros
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447279/covid-19-indonesia-impede-entrada-de-estrangeiros
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447578/covid-19-japao-reforca-restricoes-a-entrada-no-pais
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447578/covid-19-japao-reforca-restricoes-a-entrada-no-pais
https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-un-centenar-de-bolivianos-no-han-podido-i
https://www.semana.com/mundo/articulo/mas-de-un-centenar-de-bolivianos-no-han-podido-i
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Temperatura corporal, documentos de identificação e permissão para circular durante 
a quarentena são verificados em bloqueios nas rodovias. Além disso, agentes de saúde 
entram nos ônibus para realizar a checagem dos passageiros. 
 
Referência: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/conurbano-controles-nid2348633 
 
Suspensão temporária de vistos  
Myanmar 
 
O Ministro das Relações Exteriores de Myanmar decretou que novos vistos não serão 
concedidos a estrangeiros, com exceção de vistos diplomáticos e para oficiais das 
Nações Unidas. A medida foi tomada para minimizar a entrada de turistas e demais 
viajantes. O país foi um dos últimos no mundo a reportar casos de Covid-19 e irá manter 
a restrição até o final de abril. 
 
Referência: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-myanmar-temporarily-suspends-entry-
visas/1783564 
 
Gestão da resposta à pandemia do coronavírus 
Burkina Faso 

Durante a reunião com os ministros, o governo de Burkina Faso decretou estado de 
alerta de saúde. Esse decreto não vale para todas as cidades do país. O decreto proíbe 
a circulação das pessoas dentro e entre cidades. As escolas, universidades e comércios 
estão paralisados até nova ordem. 
 
Referência: 
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_ne
ws_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2df
eea3c17b1c1d363 
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed  
 

7. Gestão de resíduos 

A preocupação com o melhor tratamento de resíduos também integra as ações de 
combate à disseminação do vírus. Existe a possibilidade de resíduos contaminados não 
receberem a atenção adequada neste momento e o foco dos governos é auxiliar e 
conscientizar a população a esse respeito, uma vez que assim como resíduos 
hospitalares, os resíduos domiciliares quanto os podem ser vetores de contaminação. 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edições) 
 
Coleta de lixo contaminado  
Áustria  

https://www.lanacion.com.ar/politica/conurbano-controles-nid2348633
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-myanmar-temporarily-suspends-entry-visas/1783564
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-myanmar-temporarily-suspends-entry-visas/1783564
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2dfeea3c17b1c1d363
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2dfeea3c17b1c1d363
https://www.gouvernement.gov.bf/recherche/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=321&cHash=ededa6336466be2dfeea3c17b1c1d363
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed
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Nos centros de cuidado para pessoas infectadas pelo novo coronavírus, a coleta de lixo 
deve ser feita em pequenas quantidades e em sacos plásticos resistentes a rasgos e 
selados. Feito isso, devem ser descartados nos respectivos recipientes de coleta 
residual disponíveis, visando evitar a contaminação daqueles envolvidos no processo de 
coleta de lixo. 
 
Referência: 
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#austria  
 
Coleta de lixo contaminado  
Estônia 

Todo o lixo derivado de pessoas contaminadas deve ser colocado em sacos bem 
fechados e descartados como lixo misto urbano. Além disso, nenhum tipo de separação 
desse lixo, como era costume anteriormente, é permitida durante o período de 
pandemia.  

Referência: 
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#estonia  
 

8. Ações de Retomada 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 
Saída de cinco municípios da quarentena 
Chile 

A partir de 16 de abril, cinco municípios chilenos (Las Condes, San Pedro de la Paz, 
Hualpén, Padre las Casas e Nueva Imperial) sairão da quarentena, enquanto outros dois 
serão incluídos e os demais permanecerão isolados. Apesar da saída da quarentena, 
permanecerão mantidas algumas medidas como o uso de máscaras em locais de 
aglomeração ou transporte público e o toque de recolher. 

Referência: 
https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-en-
cuarentena-este-jueves/ 
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/se-levantan-las-
cuarentemnas-en-las-condes-san-pedro-de-la-paz-hualpen/2020-04-14/110427.html 
 
Reabertura gradual 
Alemanha 

Grandes aglomerações continuam proibidas no país até o final de agosto. Os 
governantes concordaram em permitir a retomada da vida escolar em todo o país de 
forma gradual a partir de 4 de maio, começando com os alunos mais velhos. Algumas 
lojas também tiveram seu funcionamento normalizado, como livrarias e 
estabelecimentos com até 800 metros quadrados. 

https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#austria
https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19#estonia
https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-en-cuarentena-este-jueves/
https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-en-cuarentena-este-jueves/
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/se-levantan-las-cuarentemnas-en-las-condes-san-pedro-de-la-paz-hualpen/2020-04-14/110427.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/se-levantan-las-cuarentemnas-en-las-condes-san-pedro-de-la-paz-hualpen/2020-04-14/110427.html
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Referência: 
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-prolonga-distanciamento-e-prev%C3%AA-
reabertura-gradual/a-53139512 

Flexibilização de isolamento social  
Espanha 

O país começou no dia 13 de abril a flexibilizar o isolamento social. Depois de duas 
semanas de paralisação, as atividades dos setores não essenciais (indústrias e 
construção civil, por exemplo) foram retomadas. Para garantir ainda mais a segurança 
de seus cidadãos, o governo espanhol irá distribuir 10 milhões de máscaras nos 
transportes públicos.  

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/espanha-inicia-flexibilizacao-de-
confinamento-nesta-segunda.ghtml 

Itália 

A entrada de estrangeiros no país será liberada, apenas para fins de trabalho e será 
limitada a um período de três dias. Atividades relacionadas à produção industrial serão 
liberadas, tais como fabricação de computadores, cuidados e manutenção da paisagem, 
obras hidráulicas e vendas por atacado de papel e papelão, desde que respeitadas as 
regras de higiene e distanciamento físico. 

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/italia-libera-reabertura-de-algumas-
lojas-em-parte-do-pais.ghtml 

Testes em massa, aplicativos de monitoramento e cenário econômico futuro 
Itália 

O plano de médio prazo do governo é ativar uma onda massiva de testes para determinar 
quem já superou a doença e já pode retomar a vida normal com o auxílio de aplicativos 
de monitoramento e localização de doentes. Além disso, a reconstrução econômica do 
país passará por programas de ajuda a empresas e pela ativação de uma linha de crédito 
junto às instituições europeias. 

Referência: 
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-05/italia-se-prepara-para-conviver-com-o-
virus.html 

Flexibilização da quarentena 
Colômbia 

O prazo da quarentena foi estendido até o dia 26 de abril e, após esse período, maiores 
de 70 anos deverão permanecer em quarentena até o final de maio. Já as empresas 
trabalharão em três turnos e cumprindo as normas de distanciamento entre os 
trabalhadores. Na educação, a previsão é que as escolas devem retomar, a partir de 20 
de abril, com atividades acadêmicas para os alunos realizarem em casa. 

https://www.dw.com/pt-br/alemanha-prolonga-distanciamento-e-prev%C3%AA-reabertura-gradual/a-53139512
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-prolonga-distanciamento-e-prev%C3%AA-reabertura-gradual/a-53139512
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/espanha-inicia-flexibilizacao-de-confinamento-nesta-segunda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/espanha-inicia-flexibilizacao-de-confinamento-nesta-segunda.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/italia-libera-reabertura-de-algumas-lojas-em-parte-do-pais.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/italia-libera-reabertura-de-algumas-lojas-em-parte-do-pais.ghtml
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-05/italia-se-prepara-para-conviver-com-o-virus.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-05/italia-se-prepara-para-conviver-com-o-virus.html
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Referência: 
https://www.rcnradio.com/colombia/ivan-duque-explico-que-viene-despues-del-27-de-abril-
cuando-se-acaba-la-cuarentena 
https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-trabajarian-tres-turnos-si-se-levanta-la-
cuarentena-el-27-de-abril 
https://forbes.co/2020/04/06/actualidad/duque-extiende-hasta-el-27-de-abril-la-cuarentena/ 
 
Saída da quarentena total e medidas de precaução 
Las Condes, Chile 

A partir de 16 de abril, o município de Las Condes sairá da quarentena total. Assim, os 
moradores ficam dispensados de solicitar autorização para ir ao supermercado e à 
farmácia, entre outras atividades. Ainda permanece o toque de recolher das 22h às 05h, 
a suspensão de eventos com mais de 50 pessoas e o fechamento de estabelecimentos 
de entretenimento (bares, cinemas, teatros, etc). 

Referência: 
https://www.lascondes.cl/noticias/las-condes-al-dia/detalle/512/se-levanta-cuarentena-en-
las-condes 

Relaxamento por etapas 
Austrália 

Considerando o risco de uma retomada antecipada à vida normal, provocando uma 
segunda onda da doença, o primeiro ministro australiano afirmou que quaisquer planos 
de retomada no país deverão ocorrer em etapas e ao longo dos próximos seis meses. 
Especialistas consideram que a Austrália ainda não passou pelo pico da curva de 
infecção e cautela é a palavra de ordem para propostas de retomada no médio prazo. 

Referência: 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-
australia-know-the-coronavirus-battle-is-over 

Relaxamento das medidas previsto para meados de maio 
Austrália 

Após uma reunião no gabinete ministerial, o primeiro ministro australiano afirmou que, 
dependendo da efetividade das medidas de contenção da doença, em quatro semanas 
poderá ocorrer o relaxamento das mesmas. Para isso, o país deverá alcançar três 
condições: ampliação dos testes, melhor rastreio de contatos dos casos identificados e 
confiança no sistema de saúde para conter o próximo surto.  

Referência: 
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australia-set-to-begin-
easing-coronavirus-restrictions-in-four-weeks 
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-what-australia-has-to-do-
before-restrictions-lifted/12154692 
https://www.canberratimes.com.au/story/6725321/restrictions-wont-change-for-
four-weeks-pm/ 

https://www.rcnradio.com/colombia/ivan-duque-explico-que-viene-despues-del-27-de-abril-cuando-se-acaba-la-cuarentena
https://www.rcnradio.com/colombia/ivan-duque-explico-que-viene-despues-del-27-de-abril-cuando-se-acaba-la-cuarentena
https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-trabajarian-tres-turnos-si-se-levanta-la-cuarentena-el-27-de-abril
https://www.lafm.com.co/colombia/empresas-trabajarian-tres-turnos-si-se-levanta-la-cuarentena-el-27-de-abril
https://forbes.co/2020/04/06/actualidad/duque-extiende-hasta-el-27-de-abril-la-cuarentena/
https://www.lascondes.cl/noticias/las-condes-al-dia/detalle/512/se-levanta-cuarentena-en-las-condes
https://www.lascondes.cl/noticias/las-condes-al-dia/detalle/512/se-levanta-cuarentena-en-las-condes
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-over
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/the-covid-19-exit-strategy-when-will-australia-know-the-coronavirus-battle-is-over
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australia-set-to-begin-easing-coronavirus-restrictions-in-four-weeks
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australia-set-to-begin-easing-coronavirus-restrictions-in-four-weeks
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-what-australia-has-to-do-before-restrictions-lifted/12154692
https://www.abc.net.au/news/2020-04-16/coronavirus-what-australia-has-to-do-before-restrictions-lifted/12154692
https://www.canberratimes.com.au/story/6725321/restrictions-wont-change-for-four-weeks-pm/
https://www.canberratimes.com.au/story/6725321/restrictions-wont-change-for-four-weeks-pm/
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https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-
to-australias-road-out-from-restrictions/news-
story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6 

 

Votação para eleições parlamentares é mantida 
Coreia do Sul 

O país é um dos primeiro as realizar eleições durante a crise do novo coronavírus. Todas 
as 1400 mesas de votação foram desinfetadas antes de serem distribuídas e foram 
higienizadas a cada duas horas. A temperatura dos eleitores foi medida ao chegarem ao 
local de votação e eles seguiram todas as regras de proteção e distanciamento. Aos 
pacientes da COVID-19 foi permitida a votação pelo correio.  

Referência: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-parliamentary-election-
pandemic-coronavirus-covid19 

Retorno gradual à normalidade 
Singapura 

Como política de contenção do vírus a longo prazo, oficiais da saúde do país afirmam que 
uma alternativa será manter um sistema de “circuit breaker” com isolamento social a 
cada 3 ou 4 meses. Além disso, também foi divulgado que até 4 de maio, final do circuit 
breaker atual, não há possibilidade de retomada à vida normal no país e que, quando 
chegar a hora, ela deverá ser feita de forma gradual.  

Referência: 
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-experts-warn-repeated-
circuit-breakers-may-be-needed-until-vaccine-is 
https://www.straitstimes.com/singapore/life-will-not-go-back-to-normal-after-
end-of-circuit-breaker-period-gan 

 
9. Outras Ações 

Além de assumir posturas mais robustas em relação aos serviços públicos tradicionais, 
os governos têm adotado medidas especiais para enfrentamento da pandemia. Essas 
medidas vão desde a criação de comitês especiais de combate à COVID-19, passando 
pela adoção de novos padrões de funcionamento de instituições, treinamentos especiais 
para servidores, manejo de resíduos, digitalização de serviços, e operações especiais de 
órgãos de segurança e prevenção. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 

Uso de máscara obrigatória em Niamey 
Niamey, Níger 
 

https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-to-australias-road-out-from-restrictions/news-story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-to-australias-road-out-from-restrictions/news-story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/coronavirus-three-steps-to-australias-road-out-from-restrictions/news-story/cf6e60f515fc6aeb8f126f62473a04e6
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-parliamentary-election-pandemic-coronavirus-covid19
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-parliamentary-election-pandemic-coronavirus-covid19
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-experts-warn-repeated-circuit-breakers-may-be-needed-until-vaccine-is
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-experts-warn-repeated-circuit-breakers-may-be-needed-until-vaccine-is
https://www.straitstimes.com/singapore/life-will-not-go-back-to-normal-after-end-of-circuit-breaker-period-gan
https://www.straitstimes.com/singapore/life-will-not-go-back-to-normal-after-end-of-circuit-breaker-period-gan
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Enquanto o isolamento social continua no país, as autoridades do Níger tornaram 
obrigatório o uso de máscaras na capital Niamey para combater a propagação do novo 
coronavírus. A mesma medida foi tomada também no Benin, Marrocos e Costa do 
Marfim. 
 
Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-au-niger-port-du-masque-obligatoire-a-
niamey/ 
 
Utilização de máscara obrigatória na Etiópia 
Etiópia 
 
Os etíopes estão agora obrigados a usar máscaras de proteção em lugares públicos para 
evitar a propagação do novo coronavírus. É uma das restrições impostas pelo estado de 
emergência declarado no combate contra a pandemia do vírus. 
 
Referência: 
https://www.bbc.com/afrique/region-5227112 
 
Declaração conjunta de ministros de países latino-americanos para garantir 
abastecimento de alimentos 
Países da América Latina e Caribe 
 
Ministros de áreas ligadas à alimentação, agricultura e pecuária assinaram uma 
declaração conjunta se comprometendo a tomar medidas para apoiar o funcionamento 
do sistema alimentar, entre eles, assistência técnica e financeira aos pequenos e médios 
produtores. 
 
Referência: 
https://www.beefpoint.com.br/ministros-de-paises-da-america-latina-e-caribe-assinam-
declaracao-conjunta-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/ 
 
Estado de emergência e força tarefa 
Serra Leoa 
 
Foi declarado estado de emergência pelo presidente Juluis Maada e criada a equipe de 
resposta do governo de Serra Leoa COVID-19, sob comando do Ministro da Defesa 
Brigadier Kellie. Grande parte das ações da equipe até o momento consistiram na 
conscientização dos cidadãos para as medidas básicas de prevenção como higiene e 
evitar o contato social, além do fortalecimento infra estrutural da saúde pública. 
 
Referência: 
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-
Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-
COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf 
 

https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-au-niger-port-du-masque-obligatoire-a-niamey/
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-au-niger-port-du-masque-obligatoire-a-niamey/
https://www.bbc.com/afrique/region-5227112
https://www.beefpoint.com.br/ministros-de-paises-da-america-latina-e-caribe-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/
https://www.beefpoint.com.br/ministros-de-paises-da-america-latina-e-caribe-assinam-declaracao-conjunta-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
https://statehouse.gov.sl/wp-content/uploads/2020/03/Statement-by-His-Excellency-Dr-Julius-Maada-Bio-President-of-the-Republic-of-Sierra-Leone-at-the-Second-Press-Conference-on-COVID-19.-State-House-Freetown-31-March-2020.pdf
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Criação de um Guia de Direitos Humanos 
México 
 
A Secretaria de Governo do México criou e distribuiu um ‘Guia de Direitos Humanos’ para 
uso das autoridades federais, estaduais e municipais. A ideia é ajudar essas autoridades 
a criarem medidas de enfrentamento à COVID-19 sensíveis aos direitos humanos. 
 
Referência: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/coronavirus-en-mexico-segob-presenta-
guia-de-derechos-humanos-para-enfrentar-covid-19/ 
 

 
Medidas anteriores (4ª e 5ª Edições) 

 
Polícia Nacional faz entrega de alimentos  
Tocoa, Honduras 

A Polícia Nacional de Honduras está fazendo entrega de mantimentos para a população 
que vive em condições precárias de habitação perto do Río Aguán. 
 
Referência: 
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2
Factualidad%2F1586070101_900414.html 
 
Chamada pública para doações 
São Paulo, Brasil 

Foi publicado pela Prefeitura um novo decreto de chamada pública para doação de 
materiais essenciais para evitar a proliferação da COVID-19 e outros insumos e serviços 
necessários neste período. O interessado deve encaminhar um e-mail para 
doacoes@prefeitura.sp.gov.br com as propostas.  
 
Referência:  
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59301-de-24-de-marco-de-2020 
 
Respostas rápidas e eficazes ao novo coronavírus 
Taiwan 

O governo de Taiwan foi capaz de estabelecer um mecanismo de respostas rápidas para 
a atual crise do COVID-19. Tida como um exemplo de como as democracias podem 
controlar a pandemia, Taiwan evitou bloqueios rígidos como a China e adotou medidas 
eficazes para aumentar a produção de máscaras, realizou testes em toda a ilha e 
introduziu punições para quem violasse a quarentena desde o começo da crise. 

Referência: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/coronavirus-en-mexico-segob-presenta-guia-de-derechos-humanos-para-enfrentar-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/coronavirus-en-mexico-segob-presenta-guia-de-derechos-humanos-para-enfrentar-covid-19/
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2Factualidad%2F1586070101_900414.html
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2Factualidad%2F1586070101_900414.html
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1246944165717475329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F04%2F05%2Factualidad%2F1586070101_900414.html
mailto:doacoes@prefeitura.sp.gov.br
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59301-de-24-de-marco-de-2020
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https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan-coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html 
 
Municípios deverão controlar o uso obrigatório de máscaras 
Equador 

Tendo em vista os colapsos nos sistemas de saúde e funerários no país, o governo do 
Equador decretou o uso obrigatório de máscaras em lugares públicos diante da nova 
pandemia de coronavírus. Os municípios equatorianos irão fiscalizar o uso das 
máscaras, podendo aplicar sanções para aqueles que desrespeitarem a medida adotada 
pelo governo. 

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/equador-decreta-uso-obrigatorio-de-
mascaras-para-conter-casos-de-novo-coronavirus.ghtml 
  
Estratégia nacional de enfrentamento e saída da crise  
Estônia 

O Gabinete do Governo está liderando uma estratégia preparada para enfrentar e sair 
da crise. Ela será apresentada à população no dia 14 de abril. O plano contempla: 
Garantir a saúde física e mental das pessoas; garantir a subsistência das pessoas e o 
retorno à vida normal; apoiar a sobrevivência das empresas e sua competitividade; e 
garantir o funcionamento do Estado. 

Referência: 
https://www.valitsus.ee/en/news/government-office-heading-preparation-coping-and-exit-
strategy-covid-19-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
 
Força tarefa contra falsificação de produtos de higiene e teste 
Phnom Penh, Camboja 
 
A polícia municipal de Phon Penh iniciou uma força tarefa para encontrar e prender 
comerciantes de produtos de higiene falsificados, como álcool e álcool em gel, além da 
venda de testes falsos de detecção da Covid-19. Já foram 16 pessoas presas e mais de 
4,000 litros aprendidos de álcool falso (metanol). 
 
Referência: 
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed 
 
Desinfecção de espaços públicos 
Assunção, Paraguai 

Assunção atua na desinfecção dos espaços públicos de trânsito e concentração de 
pessoas, locais que são possíveis fontes de propagação do coronavírus. A Prefeitura 
realiza o serviço com tanques de pulverização da sua Diretoria de Serviços Urbanos. 
 
Referência: 

https://edition.cnn.com/2020/04/04/asia/taiwan-coronavirus-response-who-intl-hnk/index.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/equador-decreta-uso-obrigatorio-de-mascaras-para-conter-casos-de-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/equador-decreta-uso-obrigatorio-de-mascaras-para-conter-casos-de-novo-coronavirus.ghtml
https://www.valitsus.ee/en/news/government-office-heading-preparation-coping-and-exit-strategy-covid-19-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.valitsus.ee/en/news/government-office-heading-preparation-coping-and-exit-strategy-covid-19-crisis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.phnompenhpost.com/national/fake-product-bust-16-nabbed
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https://www.asuncion.gov.py/servicios-urbanos/trabajos-de-desinfeccion-en-diferentes-
espacios-publicos-no-cesan-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-expansion-del-coronavirus 
 
Desinfecção das ruas e espaços públicos 
Teerã, Irã 

A capital iraniana tem utilizado canhões de água, pertencentes às forças policiais, 
carregados com produtos químicos para desinfetar as ruas de Teerã. Trata-se de 
medida de contenção à propagação do coronavírus. 
 
Referência: 
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/02/Iran-using-water-cannons-to-
disinfect-streets-amid-coronavirus-outbreak 
 
Prefeituras realizam trabalhos para a desinfecção das ruas 
França 

Várias cidades por toda a França implementaram dispositivos para desinfetar as ruas. 
Os exemplos de práticas de limpeza em locais públicos vieram de cidades chinesas e 
coreanas que utilizaram esse método. São utilizados vários produtos como 
desinfetantes, bactericidas e fungicidas. 
 
Referência: 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-
soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html 
 
Suspensão de visitas físicas nas prisões irlandesas  
Irlanda 

Apesar de ter buscado manter o máximo de tempo possível as visitas presenciais de 
familiares e amigos aos detentos nas penitenciárias do país, elas foram suspensas partir 
do dia 28 de março. Respeitando a medida de isolamento social adotada pelo país, as 
visitas agora passarão a ser por meio de chamadas de vídeo, evitando as reuniões de 
pessoas nos centros de visitantes das prisões.  
 
Referência: 
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-
covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns 
 
Prisioneiros de crimes leves liberados temporariamente devido a Covid-19 
Irlanda do Norte, Reino Unido 

Prisioneiros da Irlanda do Norte serão liberados temporariamente das prisões em 
resposta à crise causada pela pandemia. A medida envolverá menos de 200 prisioneiros, 
que estão entrando nos seus últimos 3 meses de encarceramento e que não foram 

https://www.asuncion.gov.py/servicios-urbanos/trabajos-de-desinfeccion-en-diferentes-espacios-publicos-no-cesan-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-expansion-del-coronavirus
https://www.asuncion.gov.py/servicios-urbanos/trabajos-de-desinfeccion-en-diferentes-espacios-publicos-no-cesan-en-el-marco-de-la-lucha-contra-la-expansion-del-coronavirus
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/02/Iran-using-water-cannons-to-disinfect-streets-amid-coronavirus-outbreak
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/02/Iran-using-water-cannons-to-disinfect-streets-amid-coronavirus-outbreak
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns
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condenados por crimes graves. A ideia é garantir o quanto possível, a segurança e bem-
estar dos funcionários e dos que estão sob cuidados. 

Referência: 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52090399 
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Alemanha   XX    
 X    

Argentina XXX  X X  X  X    
Argélia X   X   

 
    

Austrália    X   
 

    
Áustria          X  

Bélgica X  X         

Bolívia      X  
    

Brasil X  XX    
 X   X 

Burkina Faso   XX   X  
    

Cabo Verde X   X   
 

    
Camboja           X 

Canadá X   XXX   
 

    
Chile X  X    

 X    
China X X          

Colômbia X  X X   
X X    

Coréia do Sul   X    
 X    

Costa do 
Marfim X      

 
    

Costa Rica   X XX   
 

    
Egito X      

X 
    

Eslovênia XX      
 

    
Espanha XX X X X   

 X  X  
Estados 
Unidos  XX X X   

 
X X   

Estônia X   X   
 

  X X 

Equador X      X  X  X 

França  XX XX XXX   
 XX  X X 

Guatemala X      
X 

    
Honduras    X   

 
   X 

Indonésia      X  
    

Iraque   X    
 

    
Irlanda       

 
   X 

Irã       
 

   X 

Israel  X     
 

    
Itália XX X     X     

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52090399
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Japão X     X  
    

Marrocos    X        

Madagascar X      
 

    
Moçambique X      

 
    

Myanmar      X  
    

Nova Zelândia  XX  X   
 

    
Paraguai       

 
   X 

Quênia X           

Reino Unido     X  
 

 X  X 
República 
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   X 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL  
A pandemia global do novo coronavírus provocará impactos assimétricos sobre os 
grupos mais vulneráveis da população. Em outras palavras, impactos sociais e 
econômicos serão mais intensamente sentidos pela parcela da população que se 
encontra em situação de vulnerabilidade. Idosos, moradores de rua, trabalhadores 
autônomos e informais, e pessoas com menor renda, em especial moradores de favelas 
e periferias, são alguns dos segmentos que tendem a experienciar dificuldades mais 
intensas neste período e que requerem, portanto, maior suporte por parte do Estado no 
enfrentamento à pandemia. 

Os idosos representavam, em 2010, mais de 20,5 milhões de pessoas no Brasil. Isso 
significa que ao menos 10% da população brasileira se insere no grupo de risco aos 
efeitos mais graves da doença e exigem, por consequência, maiores cuidados 
preventivos. 

O distanciamento social, por outro lado, não é uma opção possível para milhares de 
famílias sem que haja sacrifícios financeiros relevantes e a precarização da qualidade 
de vida. A alta densidade demográfica e o compartilhamento de moradias de poucos 
cômodos são realidades que impedem a prática recomendada do distanciamento. De 
acordo com o Censo de 2010, 11,4 milhões de pessoas – cerca de 6% da população - 
viviam em aglomerados subnormais no Brasil. 

Trabalhadores sem carteira assinada correspondem a 38 milhões de brasileiros, o 
equivalente a 40% do mercado, sendo que desses, cerca de 10 milhões dependem do 
comércio para sobreviver. Isso significa que uma expressiva parcela da população 
brasileira não tem acesso a benefícios trabalhistas, seguro desemprego e proteção 
social, estando significativamente mais vulneráveis à crise econômica decorrente da 
redução do consumo que resulta da quarentena. 

O abastecimento regular de água potável, o tratamento de esgoto e o manejo de resíduos 
sólidos não são ainda serviços de alcance universal. De acordo com a PNAD 2015, 27,5% 
dos domicílios urbanos do Brasil ainda não contavam com os três serviços básicos de 
saneamento naquele ano. O acesso a produtos de higiene básica tampouco é acessível 
a milhares de pessoas. Logo, problemas crônicos da infraestrutura urbana e da 
desigualdade social funcionarão como catalisadores da contaminação pelo vírus no país. 

Ainda mais crítica é a situação da população de rua, que, estima-se, seja de mais de 100 
mil pessoas no Brasil. Em um contexto de alto risco de contaminação torna-se ainda 
mais urgente o fornecimento de unidades habitacionais, ainda que temporárias, para 
proteger esse segmento da contaminação pela COVID-19. 

Em que pese a mudança dos dados demográficos de um país para outro, todos os 
governos têm enfrentado, em maior ou menor medida, o desafio de proteger do contágio 
os seus segmentos populacionais mais sensíveis. E, por essa razão, observa-se a 
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movimentação de governos nacionais, regionais e municipais de todo o mundo no 
sentido de colocar em prática ações de suporte direcionadas a grupos específicos da 
população. 

As medidas de assistência social identificadas neste estudo podem ser divididas em três 
frentes principais: medidas assistenciais à população em situação de rua, auxílios 
financeiros e fiscais para reforçar a renda básica das famílias carentes e cuidados 
especiais em centros de acolhimento de idosos. Essas três frentes se desdobram em 
diversas ações, como o provimento de abrigos para pessoas em situação de rua, 
distribuição de cestas-básicas às famílias carentes, suspensão do corte de luz e água 
em caso de inadimplência, fornecimento de renda básica suplementar de caráter 
emergencial, entre outras iniciativas descritas a seguir. 
 

Ações mapeadas - 6ª Edição 
País Ações específicas de 

gênero Outras Ações 

África do Sul  X 

Austrália X  

Dinamarca  X 

Itália X  

X = número de ações por país, adicionados na 6ª edição 
 
1. Auxílio a Populações de Rua 

As atuações mais frequentes no que se refere às populações em situação de rua 
envolvem o aumento do número de abrigos disponíveis e consequentemente de vagas, 
além da intensificação de medidas sanitárias como disponibilização de equipamentos 
para banho e pontos para higienização das mãos. Quartos de hotéis e ginásios e estádios, 
foram alocados para abrigar essas populações. Suspensão das ações de despejo e 
flexibilização dos pagamentos de impostos também são medidas adotadas para impedir 
o crescimento do número de pessoas em situação de rua. 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
 
Vacinas e abrigo 
São Sebastião do Paraíso, Brasil 
 
A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) iniciou a aplicação de vacinas contra gripe 
em pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social. Outra medida adotada foi a 
parceria com um albergue, agora comandado pela prefeitura, para acolher essas 
pessoas durante a quarentena. 

Referência: 
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/04/02/pessoas-em-situacao-de-rua-sao-
vacinadas-e-recebem-convite-para-albergue.ghtml  

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/04/02/pessoas-em-situacao-de-rua-sao-vacinadas-e-recebem-convite-para-albergue.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2020/04/02/pessoas-em-situacao-de-rua-sao-vacinadas-e-recebem-convite-para-albergue.ghtml
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Fornecimento de alimento a moradores de ruas por pequenos negócios 
São Paulo, Brasil 
 
O projeto Rede Cozinha Cidadã visa buscar solucionar dois problemas, o impacto nos 
negócios do período de isolamento, sobretudo em pequenos comércios e restaurantes, 
e garantir a população de rua alimentação de qualidade. Dessa forma, a prefeitura de 
São Paulo abriu um edital que visa contratar esses estabelecimentos para fornecerem 
os alimentos a população de rua. 

Referência: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/EDI
TAIS/2020/Edital%20Credenciamento%20-%20Rede%20Cozinha%20Cidada(1).pdf 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-lanca-edital-para-distribuicao-de-refeicoes-a-
populacao-em-situacao-de-rua 

 
Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

 
Acolhimento de pessoas em situação de rua 
Belo Horizonte, Brasil 

As secretarias de Saúde (SMSA) e Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
(SMASAC) informaram que a unidade Venda Nova do Sesc contará com 300 vagas para 
acolher pessoas em situação de rua e com sintomas de gripe. O albergue Tia Branca 
funcionará em horário integral com 100 vagas para acolher pessoas em situação de rua, 
que pertençam ao grupo de risco e que não apresentem sintomas de gripe. 
 
Referência: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/27/interna_gerais,1133127/coronavirus-
prefeitura-bh-acolhimento-pessoas-em-situacao-de-rua.shtml 
 
Distribuição de alimentos 
Belo Horizonte, Brasil 

As secretarias de Saúde (SMSA) e Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
(SMASAC) informaram que passarão a distribuir marmitex também aos finais de 
semana, assim como materiais de higiene. 
 
Referência: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/27/interna_gerais,1133127/coronavirus-
prefeitura-bh-acolhimento-pessoas-em-situacao-de-rua.shtml 

Novos centros de isolamento 
Toronto, Canadá 

A prefeitura de Toronto está buscando aumentar o suporte à moradores de rua. Foram 
abertas 9 instalações com mais de 350 espaços para maior distanciamento físico; 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/EDITAIS/2020/Edital%20Credenciamento%20-%20Rede%20Cozinha%20Cidada(1).pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/EDITAIS/2020/Edital%20Credenciamento%20-%20Rede%20Cozinha%20Cidada(1).pdf
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
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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centros comunitários e de recreação dados como não essenciais estão sendo abertos 
para apoiar os esforços de distanciamento social; a cidade também conta com local 
exclusivo para moradores de rua que aguardam resultados do teste da doença. 
 
Referência: 
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/ 
 
Instalação de pias e instrução sobre higienização 
São Paulo 

A prefeitura de São Paulo 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. Junto a isso, a 
população em situação de vulnerabilidade será instruída quanto a higienização das 
mãos. 
 
Referência: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/covid-19-prefeitura-instala-pias-para-auxiliar-a-
higienizacao-das-pessoas-em-situacao-de-rua 
 
Hostel para sem-teto 
Berlim, Alemanha 
 
O governo de Berlim abriu nesta quarta-feira, 1º de abril, o primeiro hostel para 
moradores de rua, em meio aos esforços das autoridades para evitar a disseminação do 
vírus entre os habitantes mais vulneráveis da cidade. O hostel fica no bairro de 
Tiergarten, terá capacidade para 200 pessoas e aceitará todas as nacionalidades. Além 
disso, conta com 20 leitos reservados para mulheres. 
 
Referência: 
https://www.dw.com/pt-br/berlim-abre-hostel-para-sem-teto-em-meio-a-pandemia/a-
52978970 
 
2. Proteção Especial para Idosos 

Tendo em vista as medidas relativas à população idosa, um dos grupos de risco da 
pandemia, a principal tendência é o seu isolamento. Casas de repouso e hospitais já 
proibiram visitas regulares, ficando a critério dos gerentes dessas instituições a 
permissão de visitas específicas. Outra medida foi o estabelecimento de um intervalo de 
horário para idosos realizarem serviços básicos - como compras em farmácias e 
supermercados - para evitar o contato com outras pessoas. 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
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Governo endossa benefícios sociais para aposentados e pensionistas 
Ucrânia  

O Gabinete de Ministros adotou uma resolução que estipula um mecanismo de recálculo 
das aposentadorias, estabelecendo um pagamento mensal para aposentados acima de 
80 anos e pagamento de assistência pontual no valor de 1.000 hryvnias, indexação de 
pensões em 11%, pagamento mensal de 500 hryvnias para pensionistas, entre outras 
medidas. 
 
Referência: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-pogodiv-doplati-okremim-kategoriyam-gromadyan-
ta-indeksaciyu-pensij 
 
Horário especial de compras para idosos  
Hungria 
 
Pessoas com idade acima de 65 anos devem ir a farmácias e mercados somente entre 
9h e 12h, período durante o qual a entrada de apenas pessoas desse grupo é permitida. 
 
Referência: 
https://hu.usembassy.gov/covid-19/ 
 
Diretivas aos Municípios sobre serviços de assistência domiciliar 
Finlândia  

O Ministério de Assuntos Sociais e Saúde da Finlândia divulga instruções a serem 
seguidas especialmente em casos de assistência domiciliar para pessoas acima dos 70 
anos de idade, pessoas com deficiência ou doenças de longa duração e outros grupos de 
risco. Aplicam-se as instruções para jovens e crianças quando apropriado. 
 
Referência:  
https://valtioneuvosto.fi/já/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sosiaali-já-terveysministerio-
ohjeistaa-kuntia-kotiin-annettavista-palveluista-koronavirustilanteessa 
 
3. Auxílio Financeiro à População 

Em meio à situação de crise é importante que a população, sobretudo aqueles em 
situação de vulnerabilidade, recebam auxílio uma vez que são os primeiros e os mais 
impactados pelas consequências econômicas e sociais da COVID-19. Tendo isso em 
vista, diversos países vêm implementando ou expandindo programas de suporte à 
população mais pobre, como renda mínima emergencial, auxílio financeiro àqueles em 
situação de vulnerabilidade, expansão de programas de auxílio que abarquem um maior 
número de pessoas, entre outras medidas. 
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Plano Panamá Solidário de ajuda a populações carentes 
Panamá 
 
Foi assinado e publicado um decreto presidencial no Panamá criando o Plano Panamá 
Solidário. O conjunto de ações fornecerá apoio para pessoas carentes afetadas pelo 
fechamento do comércio. A ajuda poderá vir na forma de cestas básicas ou um voucher 
para compra de mantimentos. 
 
Referência:  
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/04/03/decreto-ejecutivo-crea-panama-
solidario/2743434.html 
 
Suspensão de multa por atraso nas contas de luz 
Quirguistão  
 
O governo, em conjunto com a maior rede de eletricidade do país, decretou que as 
multas por atraso de pagamento das contas de energia serão suspensas a partir do dia 
01 de abril devido à situação atual de instabilidade econômica da população. 
 
Referência:  
https://www.akchabar.kg/kg/news/oao-severelektro-ne-budet-nachislyat-peni-za-neuplatu-
schetov/ 
 
Pagamento único em dinheiro para auxiliar no período de distanciamento social 
Singapura 
 
Todos os singapurenses com idade igual ou superior a 21 anos receberão um pagamento 
único em dinheiro no valor de 600 dólares singapurenses (US$420) para compensar as 
medidas de distanciamento social. Anteriormente havia sido anunciado que esse valor 
seria de 300 dólares singapurenses (US$ 210), no entanto com a extensão do período de 
distanciamento social, o valor foi acrescido a fim de melhor apoiar os cidadãos. 
 
Referência:  
https://www.todayonline.com/singapore/solidarity-budget-all-singaporeans-above-21-years-
old-receive-additional-one-cash-payment 
 
Benefício às famílias de baixa renda 
Niterói, Brasil 
 
A Prefeitura dará um auxílio de R$ 500,00 durante três meses para 35 mil famílias que 
estão cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal em 
Niterói. Espera-se que sejam beneficiadas famílias com renda entre meio e três salários 
mínimos. Além disso, para garantir a segurança alimentar das famílias mais pobres, 
serão distribuída 32 mil cestas básicas, devido ao isolamento social e suspensão das 
aulas.  

https://www.telemetro.com/nacionales/2020/04/03/decreto-ejecutivo-crea-panama-solidario/2743434.html
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Referência: 
https://www.dw.com/pt-br/como-niter%C3%B3i-se-tornou-exemplo-na-
prepara%C3%A7%C3%A3o-contra-a-covid-19/a-53042311 
 
Renúncia de salário dos ministros e alto funcionários  
Ruanda 
 
O governo ruandês negociou a renúncia de salário do mês de abril de todos os ministros 
e altos funcionários do governo. O dinheiro arrecadado nesta medida será usado em 
programas sociais para ajudar as populações mais desfavoráveis os impacto da crise 
econômica ligada ao novo coronavírus. Além disso, o governo distribuiu necessidades 
básicas para cerca de 20 mil na capital, Kigali. 
 
Referência: 
https://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=19964&Itemid=1 
 
Apoio econômico para população vulnerável 
Colômbia 

Em uma tentativa de amenizar a situação da pandemia, o governo colombiano está 
dando apoio econômico para indivíduos ou famílias que estão sendo afetados pelo 
cenário atual. Dentre os programas estão: subsídios para saúde e educação, incentivos 
econômicos para jovens, reembolso de impostos, auxílios para idosos e renda solidária 
para famílias que não são beneficiadas por nenhum programa social. 
 
Referência: 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 
 
Aluguel para população de baixa renda 
Toronto, Canadá 

A Prefeitura está tomando medidas para ajudar inquilinos vulneráveis afetados pela 
pandemia que moram nas Habitações Comunitárias de Toronto. A corporação 
habitacional vai recalcular o aluguel com base na mudança de renda do emprego, e o 
mesmo será ajustado ou diferido para responder ao impacto econômico do vírus. A 
orientação é que a estabilidade da moradia é prioridade. 
 
Referência: 
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-
advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=4548F3F23C148BE2852585350
0559827 
 
Governo aprova série de medidas de emergência para proteger locatários 
Irlanda 

https://www.dw.com/pt-br/como-niter%C3%B3i-se-tornou-exemplo-na-prepara%C3%A7%C3%A3o-contra-a-covid-19/a-53042311
https://www.dw.com/pt-br/como-niter%C3%B3i-se-tornou-exemplo-na-prepara%C3%A7%C3%A3o-contra-a-covid-19/a-53042311
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O governo aprovou, dia 19 de março, uma série de medidas de emergência para proteger 
os locatários afetados pela COVID-19. Moratórias sobre despejos e aumentos de aluguel 
estão sendo introduzidas durante a emergência. O período de aviso prévio também está 
sendo aumentado de 28 para 90 dias. 
 
Referência: 
https://www.housing.gov.ie/housing/private-rented-housing/government-approves-series-
emergency-measures-protect-tenants 

 
Município entregará cestas com produtos a famílias mais vulneráveis 
Montevidéu, Uruguai 

A Prefeitura de Montevideo entregará cestas com alimentos e produtos de higiene e 
limpeza com utilidade de 15 dias para grupos familiares de quatro pessoas. As cestas 
serão distribuídas prioritariamente às famílias que não têm renda formal de qualquer 
espécie nem recebem outros benefícios do sistema estadual de proteção social. 

Referência: 
https://montevideo.gub.uy/noticias/sociedad/entrega-de-10000-canastas-alimentarias 

 
4. Medidas específicas de gênero 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 

Campanha de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica 
Itália 
 
O país liberou uma série de medidas para ajudar as mulheres vítimas de violência 
doméstica: foi liberada uma verba de 30 milhões de euros; o aplicativo “YouPol” foi 
reorganizado para que as mulheres consigam entrar em contato direto com policiais; o 
número para denúncias “1522” está ativo 24h/dia, e as farmácias e supermercados irão 
receber materiais informativos para divulgar as redes de apoio. 
 
Referências:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/papa-adverte-para-risco-da-violencia-contra-
mulheres-pelo-confinamento.ghtml 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/02/news/coronavirus_in_farmacia_cartelli_informa
tivi_per_chiedere_aiuto-252953177/ 
https://www.nbcnews.com/news/world/european-countries-develop-new-ways-tackle-
domestic-violence-during-coronavirus-n1174301 
 
Combate à violência doméstica durante a pandemia 
Queensland, Austrália 
 
O governo estadual de Queensland injetou 5.5 milhões de dólares australianos (o 
equivalente a 17.6 milhões de reais) em um pacote de combate à violência doméstica 
que vem crescendo no Estado desde fevereiro. O dinheiro será destinado a campanhas 
de conscientização, abrigos e linhas de atendimento para as vítimas. 
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Referência: 
https://www.msn.com/en-au/news/australia/domestic-violence-shelters-under-
strain-amid-covid-19-pandemic/ar-BB12iisw 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
 

Auxílio às vítimas de violência doméstica  
São Paulo, Brasil 

A Prefeitura de São Paulo concederá auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência 
doméstica residentes na cidade, após uma lei sancionada em 19 de março deste ano. O 
auxílio previsto na legislação municipal será concedido às mulheres atendidas por 
medidas protetivas, em extrema situação de vulnerabilidade, por um período de um ano, 
podendo ser prorrogável apenas uma vez por igual período, mediante justificativa 
técnica. 
 
Referência:  
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=295893 
 
Utilização de hotéis para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade 
Perth, Austrália 
 
Como parte de um plano piloto para conter a disseminação local do novo coronavírus 
um hotel de luxo na cidade de Perth está abrigando cerca de 20 moradores em situação 
de vulnerabilidade, com foco especial a mulheres vítimas de violência doméstica. O 
objetivo é expandir o plano piloto caso ele apresente resultados positivos. 
 
Referência:  
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/02/hotel-de-luxo-na-australia-recebe-20-sem-
teto-em-meio-a-pandemia-de-covid-19.htm 

 
Combate à violência doméstica 
Paris, França 
 
A prefeitura fez uma publicação em seu site informando que, durante a quarentena, o 
combate à violência doméstica é uma prioridade. Foi disponibilizado o número 17 para 
ligações e 114 para SMS, que entrará em contato com o Departamento de Polícia. Caso 
necessário solicitar abrigo, deve ligar para o número 115. É instruído que as vítimas 
saiam de casa para irem à delegacia apenas em caso de extrema urgência.  
 
Referência: 
https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-durant-
le-confinement-7698 
 
Serviços para mulheres vítimas de violência  
São Paulo, Brasil 
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A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) oferece serviços para 
mulheres em situação de violência, mais vulneráveis durante a quarentena. Dentre os 
serviços, foi montado um alojamento provisório, aberto 24 horas e com atendimento 
também em libras. Além disso, há serviço de denúncia por telefone, que pode ser 
anônima, pelo número 180 e pelo número 190, da Polícia Militar. 

Referência: 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/28/mulheres-vitimas-de-violencia-devem-
procurar-servicos-de-saude-e-delegacias-durante-a-quarentena-dizem-especialistas.ghtml 
 
Assistência às vítimas de violência doméstica 
Milão, Itália 

A Prefeitura de Milão informou que, 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. 
 
Referência: 
https://www.facebook.com/comunemilano/photos/a.161009570689697/1574300689360571/?typ
e=3&theater 
 
Auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica 
França 

Com o sistema de isolamento vigente na França, o número de casos de violência 
doméstica contra mulheres aumentou, incluindo já dois assassinatos. Com isso, o 
governo francês oferecerá às vítimas um total de 20.000 noites em quartos de hotéis e 
aproximadamente 20 centros de aconselhamento, segundo a Ministra de Igualdade de 
Gênero, Marlene Schiappa. 
 
Referência: 
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/domestic-abuse-rises-lockdown-france-fund-hotel-
rooms-200331074110199.html 
 

5. Outras Ações 

Apesar da implementação do distanciamento social obrigatório em diversos países, é 
importante que outros serviços sociais sejam mantidos, a exemplo do atendimento às 
vítimas de violência doméstica, mulheres grávidas, entre outros. Medidas relacionadas 
a outros grupos específicos também foram adotadas e/ou reforçadas.  
 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 
Executivo doará 1/3 do salário a fundo de combate ao coronavírus  
África do Sul 
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No combate contra a pandemia do coronavírus, a África do Sul intensifica cada vez mais 
suas medidas. O Presidente da República e membros do governo concordaram em doar 
um terço de seus salários nos próximos três meses para apoiar o fundo nacional de 
coronavírus. 
 
Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/04/10/lutte-contre-le-coronavirus-l-executif-baisse-ses-
salaires-en-afrique-du-sud/ 
 
Detentos deverão produzir equipamentos de proteção 
Dinamarca  
 
Regiões dinamarquesas estão carecendo de equipamentos para proteção e os 
produtores não estão conseguindo acompanhar a demanda. Por isso, o Serviço de Prisão 
firmou parceria com uma empresa para poder produzir máscaras nas prisões. A ideia é 
usar a mão de obra dos detentos para poder acelerar a produção e atender toda a 
população.  
 
Referência: 
https://www.kriminalforsorgen.dk/om-os/nyt-og-presse/nyheder/indsatte-i-faengsler-skal-
producere-vaernemidler/ 

 
Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

 
Ajuda de emergência para as pessoas mais vulneráveis 
Escócia  
 
O Governo escocês, com o apoio de algumas instituições de caridade, lançou um pacote 
de ajuda para os principais serviços de suporte do país. A ideia é que grupos 
desfavorecidos, que enfrentam dificuldades como a falta de moradia, insegurança 
alimentar e isolamento social, sejam beneficiados com serviços como acomodações de 
emergência, fornecimento de alimentos e suprimentos essenciais, informações de 
saúde. 

Referência: 
https://www.gov.scot/news/emergency-help-for-those-worse-affected-by-coronavirus/  
 
País garante temporariamente todos os direitos de cidadãos aos migrantes e 
requerentes de asilo  
Portugal  
 
Durante a crise do novo coronavírus, o governo português irá garantir todos os direitos 
de cidadania aos migrantes e requerentes de asilo, garantido o acesso ao sistema de 
saúde do país. A medida foi tomada, segundo o Conselho de Ministros do país, para 
reduzir os riscos de disseminação da doença que, se mantido o funcionamento regular 
do escritório de imigração, significaria uma situação perigosa aos agentes, migrantes e 
requerentes. 

https://fr.africanews.com/2020/04/10/lutte-contre-le-coronavirus-l-executif-baisse-ses-salaires-en-afrique-du-sud/
https://fr.africanews.com/2020/04/10/lutte-contre-le-coronavirus-l-executif-baisse-ses-salaires-en-afrique-du-sud/
https://www.kriminalforsorgen.dk/om-os/nyt-og-presse/nyheder/indsatte-i-faengsler-skal-producere-vaernemidler/
https://www.kriminalforsorgen.dk/om-os/nyt-og-presse/nyheder/indsatte-i-faengsler-skal-producere-vaernemidler/
https://www.gov.scot/news/emergency-help-for-those-worse-affected-by-coronavirus/


ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

47 

 
Referência: 
 https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-
intl/index.html 
 
Kits de alimentação 
Ubatuba, Brasil 
 
A Prefeitura elaborou diversos kits de mantimentos que estão sendo entregues às 
famílias de estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade. Os itens 
compostos no pacote são provenientes dos estoques das escolas municipais, contendo 
cerca de 15 kg de alimentos não perecíveis. Os alunos cadastrados receberão os 
alimentos em casa. 
 
Referência: 
https://www.portalr3.com.br/2020/04/prefeitura-de-ubatuba-distribui-kits-de-alimento-para-
alunos-em-situacao-de-vulnerabilidade/ 
Redução de salário das altos funcionários e gastos com as instituições para combate 
à Covid-19 
República Democrática do Congo  
 
Muitas personalidades, de todas as variedades de negócios, empresas e instituições 
públicas como senadores, conselheiros do presidente renunciaram seus benefícios 
financeiros a fim de ajudar o governo na luta contra o coronavírus. 
 
Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200403-rdc-appel-%C3%A0-r%C3%A9duire-le-train-vie-
institutions-financer-la-r%C3%A9ponse-coronavirus 
 
Segurança alimentar 
São Paulo, Brasil 
 
Muitas crianças dependem da alimentação na escola, então, com a suspensão das aulas, 
será distribuído pela Prefeitura um subsídio de alimentação aos pais como um 
substituto da merenda escolar até o fim da situação de emergência. Serão entregues 
“cartões alimentação” às famílias de 273 mil crianças da rede municipal em situação de 
vulnerabilidade e cadastradas no Bolsa Família.  
 
Referência: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-
familias-adquirirem-alimentos-em-casa 
 
Abrigo de pessoas em situação de vulnerabilidade em hotéis 
Milão, Itália 
 

https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html
https://www.portalr3.com.br/2020/04/prefeitura-de-ubatuba-distribui-kits-de-alimento-para-alunos-em-situacao-de-vulnerabilidade/
https://www.portalr3.com.br/2020/04/prefeitura-de-ubatuba-distribui-kits-de-alimento-para-alunos-em-situacao-de-vulnerabilidade/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200403-rdc-appel-%C3%A0-r%C3%A9duire-le-train-vie-institutions-financer-la-r%C3%A9ponse-coronavirus
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200403-rdc-appel-%C3%A0-r%C3%A9duire-le-train-vie-institutions-financer-la-r%C3%A9ponse-coronavirus
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
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A Prefeitura de Milão estabeleceu um acordo com o grupo de hotéis Finleonardo, o qual 
disponibilizou 290 quartos para que sejam utilizados para alojar pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que estejam sujeitas à quarentena ou que tenham testado positivo 
para o novo coronavírus. A prefeitura administrará as instalações durante o período em 
relação à limpeza, fornecimento de refeições, etc.  
 
Referência: 
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi 
Edital para a disponibilização de acomodações 
Milão, Itália 
 
A Prefeitura de Milão abriu edital destinado às pessoas que desejem disponibilizar 
apartamentos, hotéis e acomodações apropriadas para responder ao fornecimento 
temporário de habitação. Os tipos de serviços são divididos em: moradia temporária de 
pessoal da saúde, acomodação para cidadãos que testaram positivo para a COVID-19 e 
que precisam de isolamento, e abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Referência:  
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-il-comune-cerca-alloggi-per-la-quarantena 
 
Garantia de alimentação às crianças e suas famílias 
São Paulo, Brasil 
 
A fim de garantir alimentação às crianças em situação de vulnerabilidade social durante 
a pandemia, a Prefeitura de São Paulo irá distribuir “cartões alimentação” às famílias 
de 273 mil crianças matriculadas na rede municipal e cadastradas no Programa Bolsa 
Família. Além disso, 80 mil estudantes que atendem ao critério do programa e não estão 
cadastrados também receberão o auxílio. 
 
Referência: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-de-sao-paulo-ira-repassar-r-24-milhoes-para-
familias-adquirirem-alimentos-em-casa 
 
Proibição do corte de serviços básicos 
Espanha 
 
Em novo pacote de medidas, a Espanha proibiu o despejo e corte de serviços básicos 
para pessoas em situação de vulnerabilidade. Em relação aos donos dos imóveis, os 
pequenos proprietários podem continuar cobrando aluguel, mas o governo oferecerá ao 
inquilino uma linha de crédito sem juros como auxílio. Já os grandes proprietários, 
devem aceitar atraso de até 3 anos ou renegociar a dívida com o inquilino, com desconto 
de até 50%. 
 
Referência: 
https://br.financas.yahoo.com/noticias/espanha-pro%C3%ADbe-despejos-e-cortes-
205643130.html 

https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-hotel-michelangelo-oggi-i-primi-ingressi
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-il-comune-cerca-alloggi-per-la-quarantena
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
https://br.financas.yahoo.com/noticias/espanha-pro%C3%ADbe-despejos-e-cortes-205643130.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/espanha-pro%C3%ADbe-despejos-e-cortes-205643130.html
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Pedido de isenção de aluguel para população baixa renda  
Dhaka, Bangladesh  
 
Atiqul Islam, prefeito da cidade de Dhaka,  pede que donos de imóveis isentem a 
população de baixa renda dos seus alugueis mensais para trazer alívio durante a 
pandemia. De acordo com ele, é necessário que a camada privilegiada fique do lado dos 
mais desamparados neste momento.  
 
Referência: 
https://www.observerbd.com/details.php?id=251905 
 
Abrigos para recém chegados à cidade 
Malang, Indonésia 
 
O governo da cidade de Malang preparou abrigos para viajantes voltando de outros 
estados ou países. A medida é para garantir que eles fiquem em quarentena antes de se 
juntarem às suas respectivas famílias e assim diminuir a probabilidade de propagação 
do vírus. 
 
Referências:  
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967630/pemkot-malang-siapkan-rumah-
singgah-bagi-pemudik?_ga=2.45765284.1471303636.1586184222-1882392060.1586184222 
 
‘Refúgio’ para médicos atuando durante pandemia 
Yogyakarta, Indonésia 
 
O governo da cidade de Yogyakarta forneceu um prédio para que médicos atuando na 
linha de frente ao combate contra o coronavírus possam ficar temporariamente em caso 
de rejeição em suas comunidades locais ou por escolha própria, como medida de 
proteção para seus familiares.  
 
Referência:  
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967640/pemda-diy-siapkan-tempat-singgah-
bagi-tenaga-medis?tag_from=wp_nhl_5 
 
Restaurantes oferecem refeições gratuitas a profissionais da saúde 
China 

As cidades chinesas de Chengdu e Wuhan estão oferecendo refeições gratuitas para os 
profissionais de saúde que lutam contra a COVID-19 para mostrar respeito e apreciação 
pelo esforço de médicos e enfermeiros. Em Wuhan, mais de 400 restaurantes 
assumiram esse compromisso por um ano para todos os profissionais. 
 
Referência: 

https://www.observerbd.com/details.php?id=251905
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967630/pemkot-malang-siapkan-rumah-singgah-bagi-pemudik?_ga=2.45765284.1471303636.1586184222-1882392060.1586184222
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967630/pemkot-malang-siapkan-rumah-singgah-bagi-pemudik?_ga=2.45765284.1471303636.1586184222-1882392060.1586184222
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967640/pemda-diy-siapkan-tempat-singgah-bagi-tenaga-medis?tag_from=wp_nhl_5
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967640/pemda-diy-siapkan-tempat-singgah-bagi-tenaga-medis?tag_from=wp_nhl_5
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https://www.otempo.com.br/mundo/restaurantes-chineses-oferecem-refeicoes-gratuitas-a-
medicos-1.2319992 
 
Igreja pede para membros fiquem em casa 
Venezuela 

A Conferência Episcopal Venezuelana pediu aos católicos que fiquem em casa durante 
a Semana Santa e que aproveitem os recursos tecnológicos para ‘viverem sua fé de 
maneira virtual’. As procissões também estão canceladas. 
 
Referências: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1446233/covid-19-igreja-pede-aos-venezuelanos-
para-ficarem-em-casa-em-isolamento 
 
Auxílio aos agricultores 
Irlanda 

O Ministério da Agricultura, Alimentação e Pesca confirmou a abertura do sistema de 
informação sobre o coronavírus de auxílio aos agricultores, via telefone. O sistema terá 
funcionamento das 9:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta. Além disso, 
o Ministério também irá publicar as perguntas mais frequentes em seu site. 
 
Referência: 
https://www.agriculture.gov.ie/press/pressreleases/2020/april/title,141213,en.html 
 
Centros de Assistência Infantil 
Toronto, Canadá 

A cidade de Toronto abriu centros de assistência infantil especificamente para prestar 
assistência aos filhos dos trabalhadores essenciais e críticos na luta contra a COVID-19, 
como os da área de saúde. Os centros serão espalhados por Toronto nas instalações já 
existentes de assistência infantil administradas pela cidade e serão operados por 
funcionários licenciados pela Prefeitura. 

Referência: 
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-media-
advisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=AEE03C37DBFF724485258533
005C7107 
 
Fundo emergencial para bancos de alimentos 
Columbia Britânica, Canadá  

Foi liberado um fundo emergencial de 3 milhões de dólares para bancos de 
alimentos da província para ser usado para compra e distribuição de comida, 
pagamento de trabalhadores e para cobrir qualquer outro custo essencial para os 
programas de alimentação social. 

Referência: 

https://www.otempo.com.br/mundo/restaurantes-chineses-oferecem-refeicoes-gratuitas-a-medicos-1.2319992
https://www.otempo.com.br/mundo/restaurantes-chineses-oferecem-refeicoes-gratuitas-a-medicos-1.2319992
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https://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0049-000583  
 

Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

País 
Auxílio à 

População de Rua 
Proteção Especial 

a Idosos 
Auxílio Financeiro 

à População 
Ações específicas 

de gênero 
Outras Ações 

África do Sul     X 

Alemanha X  X   

Argentina  X XX X X 

Austrália  X X XX  

Bangladesh     X 

Brasil XXXXX  XXXX XX XXX 

Canadá XXX  X  XXX 

China     X 

Colômbia X  X X X 

Coréia do Sul   XX   

Dinamarca     X 

Escócia     X 

Espanha XX X   X 

Estados Unidos XXXXX  XXX   

Finlândia  X    

França XX X  XX XX 

Hungria  X    

Indonésia     XX 

Itália XX  XX XX XX 

Irlanda   X  X 

Nova Zelândia   X   

Panamá   X   

Portugal     X 

Quirguistão   X   

Rep. Democrática 
do Congo 

    X 

Ruanda   X   

Senegal   X   

Singapura   X   

Taiwan   X   

Ucrânia  X    

Uruguai   X   

Venezuela     X 

X = ação adicionada na 6ª edição             X = ação adicionada na 5ª edição  X = ação mapeada em edições anteriores 

https://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0049-000583
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COMUNICAÇÃO 
 
Em um cenário de pandemia é de extrema importância munir a população de 
informações verídicas e qualificadas a respeito do contágio e dos cuidados que se deve 
adotar a fim de preveni-lo. 

Multiplica-se a cada dia o número de campanhas com o objetivo de informar e 
conscientizar a sociedade sobre o comportamento do vírus, a importância da adesão às 
medidas de prevenção, o acesso a serviços públicos, o procedimento de atendimento 
aos infectados, entre outros. Contudo, é preciso garantir que as campanhas adotem 
narrativas, linguagens e meios de comunicação eficientes, capazes de alcançar todas as 
parcelas da população. 

Por outro lado, em um mundo extremamente conectado, informações surgem em todos 
os meios de comunicação em alta velocidade, trazendo à tona e a necessidade de se 
controlar a difusão das informações falsas a respeito da doença, que por ter rápida 
propagação, acaba por facilmente alarmar de forma excessiva e confundir a população. 

Por esse motivo, ao mesmo tempo em que se observa em todo o mundo o aumento da 
veiculação de campanhas oficiais para conscientização da população a respeito dos 
riscos do coronavírus, cresce também o número de medidas focadas em coibir a 
disseminação de notícias falsas a esse respeito. 

Ações mapeadas - 6ª Edição 
País Acesso à informação sobre o COVID-19 Outras Medidas 

África do Sul  X 

China X  
França X  
Japão X  

X = número de iniciativas por país, adicionadas na 6ª edição. 

 
1. Acesso à Informação Sobre a COVID-19 

Governos locais vêm disponibilizando, em seus sites oficiais, páginas específicas para 
informações sobre o coronavírus, com descrição dos sintomas, dados e métodos de 
prevenção e combate. Ações de conscientização da população também seguem sendo 
amplamente divulgadas pelas autoridades, como campanhas para ficar em casa e 
instruções às populações mais vulneráveis. 
 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 

Operação voluntária com atendimento por telefone com advogados  
França 
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O Conselho Nacional de Advogados (CNB) criou uma operação voluntária trabalhando 
por telefone para ajudar e auxiliar indivíduos e empresas com questões relacionadas à 
crise da saúde, direito da família e do trabalho, entre outros. Segundo o CNB, em duas 
semanas já foram atendidas mais de 5.500 ligações telefônicas. 
 
Referência: 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/08/coronavirus-une-hotline-d-avocats-pour-
aider-particuliers-et-entreprises_6035951_3224.html 
 
Consulta telefônica gratuita para empresários afetados 
Okayama, Japão 
 
A Ordem de Advogados de Okayama, em conjunto com a prefeitura da cidade, está 
realizando atendimentos por telefone de forma gratuita para empresas com dúvidas de 
gestão e de funcionários durante a crise da COVID-19. 
 
Referência: 
https://www.sanyonews.jp/article/1002903 
 
Página com informações sobre o novo coronavírus 
Macau, China 
 
O governo local disponibilizou uma página eletrônica especial contra epidemias, onde é 
possível que os cidadãos tenham acesso a informações relevantes sobre a doença, como 
notícias, anúncios oficiais, prevenções que devem ser tomadas em relação à epidemia, 
pontos de venda de máscaras, entre outras. Além disso, o site possui versões em três 
idiomas: chinês, inglês e português. 
 
Referência: 
https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx#clg17458 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edições) 
 
Governo Belga publica FAQ online sobre as ações relativas ao coronavírus 
Bélgica  

O governo belga disponibilizou em seu site oficial uma rede de comunicação com a 
população para tirar quaisquer dúvidas sobre a COVID-19 e medidas que devem ser 
tomadas em relação à ela. As perguntas mais frequentes estão sendo disponibilizadas 
com suas respostas em uma parte específica do site. 

Referência: 
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/  

Modelos de possíveis cenários para os efeitos do COVID-19  
Austrália 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/08/coronavirus-une-hotline-d-avocats-pour-aider-particuliers-et-entreprises_6035951_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/08/coronavirus-une-hotline-d-avocats-pour-aider-particuliers-et-entreprises_6035951_3224.html
https://www.sanyonews.jp/article/1002903
https://www.ssm.gov.mo/apps1/PreventCOVID-19/pt.aspx
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/%A0
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O governo australiano divulgou em seu site um modelo de como o COVID-19 poderia se 
espalhar pela população australiana em diferentes cenários. Esse relatório ajuda os 
governos a tomarem medidas para retardarem a disseminação do COVID-19 e 
prepararem o sistema de saúde. Ele compara a demanda diária de leitos de UTIs em 
três cenários diferentes e alerta assim os governos para os piores cenários caso não 
haja o isolamento social. 

Referência: 
https://www.health.gov.au/news/modelling-how-covid-19-could-affect-australia 

Plataforma Digital para compartilhamento de informações sobre a pandemia 
Países Iberoamericanos 

A Rede de Autoridades em Medicamentos da Iberoamérica, com o apoio da Secretaria 
geral Iberoamericana, lançou uma plataforma digital onde 22 países da região podem 
compartilhar informações oficiais sobre tratamentos, ensaios clínicos de medicamentos 
e guias técnicos para pessoal da saúde, além de uma sessão reservada a quebra de 
mitos com a finalidade de fazer frente a pandemia do novo coronavírus. 

Referência: 
https://mercociudades.org/iberoamerica-crea-una-web-con-informacion-cientifico-tecnica-
util-para-combatir-el-covid-19-en-la-region/ 
https://www.segib.org/red-eami/#1585434951368-c6cf320b-88ca 

Novos recursos em aplicativo sobre COVID-19 
Brunei 

Um aplicativo sobre o novo coronavírus no país receberá uma atualização recebendo 
novas funcionalidades, como: autenticação por SMS, ferramenta de relatório direto, 
ferramenta de educação em saúde com perguntas e respostas, declarações do governo 
e rastreamento de atividades da COVID-19. Isso ajudará o Ministério da Saúde a conter 
a doença e identificar e rastrear pessoas que apresentarem sintomas.  

Referência: 
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/02/brunei-introduces-new-features-for-
ai-enabled-covid-19-web-application 

 
Informações via “Telegram” e Internet gratuita para a população 
Uzbequistão  

O governo do país criou um grupo no aplicativo de comunicação “Telegram” onde são 
fornecidas informações e atualizações oficiais a respeito da Covid-19 com um alcance 
rápido e amplo. Para garantir que a população tenha acesso a tal grupo, o governo 
forneceu internet e redes de telefone de forma gratuita àqueles que não possuíam 
acesso. 

Referência: 
https://thediplomat.com/2020/03/how-is-central-asia-handling-covid-19/ 

https://www.health.gov.au/news/modelling-how-covid-19-could-affect-australia
https://mercociudades.org/iberoamerica-crea-una-web-con-informacion-cientifico-tecnica-util-para-combatir-el-covid-19-en-la-region/
https://mercociudades.org/iberoamerica-crea-una-web-con-informacion-cientifico-tecnica-util-para-combatir-el-covid-19-en-la-region/
https://www.segib.org/red-eami/
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Alerta de proximidade a local visitado recentemente por pacientes diagnosticados 
Coreia do Sul 

O governo Sul-coreano forneceu dados a respeito dos infectados por Covid-19 para a 
criação de um aplicativo que alerta quando a pessoa se encontra a 100 metros de um 
local visitado recentemente por um paciente diagnosticado com Coronavírus. Logo nos 
primeiros 10 dias de criação, o aplicativo já teve um milhão de downloads. 

Referências: 
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-
tracking-5109 
https://www.bbc.com/news/world-asia-51582186 

 
Boletim diário para se unir contra a COVID-19 
Nova Zelândia 

O governo da Nova Zelândia está lançando a partir do dia 30 de março um boletim 
informativo diário por e-mail para oferecer às pessoas uma nova maneira de manter-se 
atualizadas com as informações da COVID-19. As atualizações diárias incluirão as 
últimas notícias da COVID-19 e também as perguntas e respostas mais frequentes. 

Referência: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/daily-newsletter/ 
 
Página no site oficial com principais informações e medidas tomadas sobre Covid-19 
Irlanda  

O governo da Irlanda criou uma página exclusiva em seu site oficial para dar informações 
básicas sobre a doença. No site constam atualizações sobre medidas e práticas 
adotadas pelo governo, além de conselhos médicos para lidar com a doença e indicar se 
o indivíduo deve procurar atendimento. 

Referência: 
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/ 
 
Departamento Cria Plano de Ação de Apoio à Comunidade 
Irlanda 

O Departamento Rural e Comunitário da Irlanda está desenvolvendo um Plano de Ação 
para facilitar o acesso a informações sobre a COVID-19 no país. Cada autoridade local 
estabeleceu um Fórum de Respostas à Comunidade que pode ser acessado por telefone. 

Referências: 
https://www.gov.ie/en/publication/3b16b6-covid-19-coronavirus-information-from-across-
government/#information-for-childcare-providers 
https://www.gov.ie/en/press-release/399913-minister-ring-launches-covid-19-government-
action-plan-to-support-th/ 
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Disponibilização de Informações online sobre infectados  
Cidade de Singapura, Singapura 

Singapura divulga informações online sobre o endereço, trabalho e locais de lazer que 
os pacientes infectados pelo COVID-19 frequentaram, possibilitando que aqueles que 
visitam os mesmos locais tomem maiores precauções. As investigações são feitas pela 
força policial da cidade-Estado em conjunto com funcionários de saúde. As pessoas 
próximas do paciente são colocados em quarentena para diminuir a transmissão. 

Referência:  
https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/asia/coronavirus-singapore-hong-kong-
taiwan.html 
https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/asia/coronavirus-singapore-hong-kong-
taiwan.html 

 
Recomendações da Prefeitura 
São Paulo, Brasil.  

A Prefeitura de São Paulo informa que as pessoas com os sintomas do 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 de saúde está mais 
próximo da pessoa. Link: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ 

Referência: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-quando-devo-procurar-um-posto-de-saude 

2. Fiscalização de Fake News 

Em meio à pandemia, é de extrema importância que as informações que chegam à 
sociedade sejam verdadeiras e precisas, uma vez que orientações incorretas podem 
colocar a vida de diversas pessoas em risco. Por isso, países como o Reino Unido e a 
Índia estão criando mecanismos a fim de assegurar que a informação divulgada seja 
verídica, como a obrigatoriedade de que as informações sejam revisadas pelos órgãos 
de saúde antes da sua publicação, em consonância com redes sociais como Facebook, 
Twitter, YouTube, entre outras, que buscam remover ou ao menos diminuir o raio de 
disseminação de informações imprecisas ou falsas. 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
 

Criminalização de fake news sobre a doença 
Hungria 

O país aprovou o projeto de lei que criminaliza qualquer tentativa de frear as ações 
governamentais de combate ao coronavírus. Uma pena de 5 anos pode ser aplicada a 
quem disseminar informações falsas sobre a doença no país. 

Referências: 
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https://www.cnbc.com/2020/03/31/coronavirus-in-hungary-viktor-orban-rules-by-decree-
indefinitely.html 
 

3. Outras Ações 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 
 
Mensagem para a proteção de pessoas vivendo com a HIV 
África do Sul 
 
A África do Sul incluiu em suas medidas de proteção contra a COVID-19, ações 
específicas para proteger sua população portadora de HIV. Eles estão entre os grupos 
de risco da COVID-19. As medidas consistem em mandar mensagens em massa para 
informar as pessoas sobre a importância de não interromper o tratamento do HIV 
mesmo durante o período de isolamento social.  
 
Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/04/10/coronavirus-l-afrique-du-sud-protege-des-porteurs-du-
vih/  

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
 

Dados sobre disponibilidade de máscaras  
Coréia do Sul 

O governo está fornecendo dados sobre a disponibilidade das máscaras protetoras 
durante a pandemia para desenvolvedores de aplicativos. O surto de Covid-19 tem 
gerado escassez destes materiais no país inteiro e causado longas filas em farmácias 
que muitas vezes não possuem o produto. Os aplicativos informam em quais locais ainda 
se encontram as máscaras ao redor de todo o país. 

Referência: 
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-
tracking-5109 

Plataforma de coleta de dados de demandas de empreendedores 
Frederico Westphalen, RS, Brasil 

O Comitê de Governança de Frederico Westphalen/RS, criou uma plataforma de coleta 
de dados para mapear as demandas mais urgentes dos empreendedores - sobretudo de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - para elaboração de medidas de 
enfrentamento aos impactos econômicos da crise. 

Referência: 
https://oaltouruguai.com.br/noticia?id=9588 

Policiais se fantasiam de vírus para conscientização 
La Paz, Bolívia 
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Agentes da polícia se vestiram de coronavírus para afastar as pessoas da rua e criar 
consciência das medidas de distanciamento social e higiene. 

Referência: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447362/bolivia-policias-disfarcam-se-do-novo-
coronavirus-para-afastar-pessoas 

Campanha de conscientização para estabelecimentos vulneráveis 
Gyeongsan, Coreia do Sul 

O prefeito da cidade de Gyeongsan organizou equipes de promoção de saúde para 
orientações intensivas em estabelecimentos vulneráveis como casas de repouso e 
instituições religiosas. A orientação é feita por meio de banners, quadros de avisos pela 
cidade e distribuição de folheto educativos. 

Referência: 
http://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=412663 

Hospitais criam sistema para distribuir mensagens de apoio a doentes internados 
Coimbra, Portugal  

A iniciativa insere-se no “Projeto H2 – Humanizar o Hospital”, criado com a intenção de 
amenizar a situação de isolamento em que se encontram as pessoas doentes 
internadas, ele funciona através de um sistema de mensagens digitais, com acesso 
através da página institucional do centro hospitalar. 

Referência:  
https://www.publico.pt/2020/04/06/local/noticia/covid19-hospitais-coimbra-criam-sistema-faz-
chegar-mensagens-apoio-doentes-internados-1911128 

Ministério anuncia início do Concurso Nacional de TI #HackCorona  
Ucrânia 

O Ministério da Transformação Digital está lançando uma competição nacional para 
ideias e projetos de TI para ajudar as vidas de cidadãos e negócios durante a crise de 
COVID-19. Os participantes deverão colocar seus projetos e ideias na internet com a tag 
#HackCorona, sobre os mais variados temas para que assim, governo e população 
consigam ajudar a combater a pandemia. As melhores ideias terão ajuda do governo 
para sua implementação. 

Referência:  
https://www.kmu.gov.ua/en/news/mincifri-ogoloshuye-start-nacionalnogo-konkursu-it-
proyektiv-hackcorona-ukraine 

Transmissão de cerimônias religiosas na televisão 
Jakarta, Indonesia 

A Prefeitura de Jakarta, em parceria com as Igrejas Católicas e emissoras de televisão 
e rádio da cidade, anunciou que irá transmitir nacionalmente as cerimônias da Semana 

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447362/bolivia-policias-disfarcam-se-do-novo-coronavirus-para-afastar-pessoas
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Santa para a população religiosa que costuma frequentar as igrejas nessa época do ano. 
A medida visa garantir que os fiéis fiquem em casa durante a celebração devido ao 
aumento de casos registrados da Covid-19 no país.  

Referências: 
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-03/indonesia-catholic-church-holy-week-
broadcast-tv-radio-stream.html 

Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

País Acesso a informação 
sobre o COVID-19 

Fiscalização de fake news Outras Medidas 

África do Sul   X 

Austrália X   

Bélgica X   

Bolívia   X 

Brasil X  X 

Canadá XX   

China X   

Colômbia X   

Coréia do Sul XX  XX 

Emirados Árabes Unidos X   

Estados Unidos X   

França X   

Hungria  X  

Índia  X  

Indonésia   X 

Itália XX   

Irlanda XX   

Japão X   

Nova Zelândia XX   

Países Ibero-americanos X   

Portugal   X 

Reino Unido  X  

Singapura X   

Ucrânia   X 

Uzbequistão X   

X = ação adicionada na 6ª edição  X = ação adicionada na 5ª edição  X = ação mapeada em edições 
anteriores 
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CULTURA E TURISMO 
 
Uma das maiores crises sanitárias da história recente vem transbordando impactos 
para setores muito além da saúde pública. A medida preventiva do distanciamento social 
acarretou, como resultado, o cancelamento e adiamento de eventos com potencial de 
gerar aglomeração de pessoas e assim potencializar o contágio. Como consequência, a 
indústria cultural e do turismo sentiram impactos proporcionalmente mais profundos 
do que outros setores da economia e de forma imediata. 

O setor cultural emprega dezenas de categorias de profissionais em sua cadeia 
produtiva, como artistas, técnicos e fornecedores terceirizados, sendo que, destes, 44% 
não possuem carteira assinada no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Ainda de acordo com dados do Instituto, cerca de 5 milhões de 
pessoas trabalhavam no setor cultural brasileiro em 2018, e os prejuízos estimados para 
2020 ultrapassam a casa do 400 milhões de reais. A situação é semelhante em quase 
todo o mundo. 

O surto do novo coronavírus apresenta ao setor do turismo, igualmente, grandes e 
crescentes desafios, uma vez que se trata de uma indústria que depende 
essencialmente da interação entre pessoas. A indústria turística vem sofrendo de forma 
aguda com o esvaziamento de hotéis, parques e pontos turísticos, com a queda na venda 
de pacotes de viagem e de passagens aéreas. Tais impactos decorrem das medidas de 
prevenção ao contágio, que têm levado ao cancelamento de voos e ao fechamento de 
fronteiras. 

A indústria do turismo, que pulveriza seus lucros para diversos agentes da economia - 
que vão desde grandes conglomerados de companhias aéreas e redes hoteleiras até 
pequenos empreendimentos como agências de turismo, pousadas, restaurantes, 
comércio, artesanato e guias turísticos -, movimenta, anualmente, cerca de US$ 8,8 
trilhões ao ano. Até o momento, é esperado um prejuízo de US$ 50 bilhões no turismo 
mundial. 

Nesse contexto, os governos são chamados para socorrer esses setores estratégicos 
para a economia e para o desenvolvimento, que correm risco de colapsar diante da 
repentina queda na demanda por seus serviços. 
 

Ações mapeadas – 6ª Edição 
País Ações de retomada Outras Ações 

Anguilla 
 

X 

Áustria X 
 

China 
 

XX 

Itália 
 

X 

X = número de iniciativas por país, adicionadas na 6ª edição. 
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1. Recursos para Festivais Culturais Online 

Os trabalhadores culturais, músicos, artistas, modelos, fotógrafos, são algumas das 
categorias que vêm experimentando profundos impactos econômicos decorrentes do 
cancelamento de shows, mostras culturais, feiras e outros eventos culturais em 
decorrência de medidas de segurança e saúde. Tendo isso em vista, governos nacionais, 
regionais e municipais vêm realizando, como medida remediadora, chamamentos para 
financiamento de festivais de arte e cultura em plataformas virtuais.  

Tais medidas visam garantir que os artistas e profissionais da indústria cultural tenham 
acesso à renda e que a população, que se encontra em situação de distanciamento 
social, tenha acesso ao entretenimento. Plataformas alternativas de acesso à cultura 
como livros, documentários, visitas a museus e cursos de idioma digitais também estão 
sendo disponibilizadas gratuitamente em todo o mundo. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Reabertura de museus em maio  
Áustria 

Museus e outros espaços culturais na Áustria poderão reabrir em meados de maio, 
anunciou governo austríaco. A Áustria já havia começado a diminuir as restrições nos 
últimos dias, abrindo pequenas lojas e agora, além dos museus, lojas de médio porte e 
outras empresas poderão reabrir em maio. 

Referência: 
https://news.artnet.com/art-world/austria-museums-can-reopen-may-1837989 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Nova edição do festival “Palco em Casa” 
Pernambuco, Brasil 

O Festival Palco em Casa, evento gratuito e online, é uma iniciativa do governo do estado 
de Pernambuco, terá uma 2ª edição entre os dias 2 e 5 de abril. Essa medida visa apoiar 
os profissionais da área da cultura e entretenimento, assim como entregar conteúdo de 
qualidade para a população que se encontra em situação de isolamento social. O festival 
contará com a participação de 22 artistas da música pernambucana e nacional. 

Referência: 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13447-palco-em-casa-shows-
online-re%C3%BAnem-grandes-nomes-da-m%C3%BAsica-pernambucana-e-nacional.html 

Lançamento do edital “Meu Espaço - Compartilhamento Cultural” 
Paraíba, Brasil 

O Governo da Paraíba, por meio da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) 
lançou o edital de chamamento público “Meu Espaço - Compartilhando Cultura” o qual 
oferece 105 vagas a artististas paraibanos para que possam ter o seu material 
compartilhado nas redes sociais da Funesc durante o período de distanciamento social. 

https://news.artnet.com/art-world/austria-museums-can-reopen-may-1837989
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A medida visa apoiar os artistas com o pagamento de R$ 1.000 e oferecer à população 
entretenimento de qualidade.  

Referência: 
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-lanca-edital-2018meu-espaco-2013-
compartilhando-cultura2019-e-beneficia-mais-de-100-artistas-paraibanos 

Edital para apresentações culturais  
Maranhão, Brasil 

A Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Maranhão, lançou o Edital “Viva a 
Cultura 2020” para apresentações culturais pela internet. O edital selecionará artistas 
de seis diferentes segmentos,  fornecendo apoio financeiro e logístico para realização 
de atividades culturais que serão transmitidas através dos canais de mídia do Estado. O 
conteúdo irá ao ar durante 25 dias ininterruptos, com 4 apresentações por dia. 

Referência: 
https://cultura.ma.gov.br/2020/03/20/governo-lanca-edital-de-apresentacoes-culturais-pela-
internet-em-campanha-de-combate-ao-coronavirus/#.XotylOpKjIV 

MS Cultura Presente 
Mato Grosso do Sul, Brasil  

A Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio do Governo do Estado, 
lançou o edital “MS Cultura Presente” que selecionará aproximadamente 700 produções 
artísticas, em formato de vídeos feitos em casa. Para cada artista selecionado será 
disponibilizado o valor de R$ 1.800,00. Nos projetos apresentados por grupos com mais 
de três integrantes, o valor total será de R$ 7.200,00. 

Referência: 
http://www.ms.gov.br/no-valor-de-r-13-milhao-edital-ms-cultura-presente-auxilia-artistas-
prejudicados-com-a-pandemia-do-coronavirus/ 

Edital Redes de Conhecimento 
Estado de Minas Gerais, Brasil 

O BDMG Cultural lança edital para profissionais do setor cultural ofertarem 
conteúdos formativos on-line durante os meses de abril e maio de 2020. A iniciativa 
pretende contribuir para que novas oportunidades de monetização aconteçam neste 
momento de dificuldades devido à crise sanitária mundial. Serão selecionados 20 
projetos, cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 1.000,00 que serão 
entregues após a disponibilização das duas videoaulas. 

Referência: 
https://bdmgcultural.mg.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/bdmg-cultural-redes-de-
conhecimento-edital-redes-conhecimento-01.pdf 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 
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Festivais online 
Ceará, Brasil 

Ceará Dendicasa: Festival de Arte de Casa para o Mundo é uma iniciativa do Estado do 
Ceará que visa selecionar 400 projetos artísticos para integrarem uma programação 
especial online. 

Referência: 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/trabalhadores-da-
cultura-no-ceara-se-unem-para-amenizar-crise-no-setor-apos-a-pandemia-1.2224920 

Festivais online 
Piauí, Brasil 

Festival Sossega o Facho em Casa selecionará conteúdos digitais nas áreas de música, 
dança, artes cênicas, artesanato, audiovisual, etc. para serem disponibilizados à 
população de forma gratuita. Além disso o Projeto Boca da Noite que acontece todos os 
anos teve o seu edital antecipado e acontecerá online. 

Referência: 
http://www.cultura.pi.gov.br/secult-lanca-edital-do-festival-sossega-o-facho-em-casa-e-
premia-artistas-piauienses/ 

 
2. Suspensão de Viagens Aéreas e Terrestres  

O agravamento da crise resultou em um grande movimento de adiamentos e 
cancelamentos de viagens por parte dos clientes de empresas de turismo. Somando 
este fenômeno às decisões de vários países sobre fechamentos de fronteiras e controle 
migratórios mais rígidos, observou-se uma relevante redução da movimentação de 
pessoas. Os governos tem adotado posturas de suporte a empresas aéreas e de turismo, 
muito prejudicadas por este contexto. 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Prazo para reembolso de cancelamentos 
Brasil 

O Ministério do Turismo informou que o governo irá propor uma medida provisória que 
desobriga empresas de turismo a reembolsar imediatamente viagens que foram 
canceladas. A proposta prevê um prazo de doze meses após o final da pandemia para 
realizar a devolução dos valores aos clientes. 

Referência: 
https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2020/04/02/empresas-de-turismo-devem-
ganhar-mais-prazo-para-fazer-reembolso-de-servicos-cancelados.ghtml 
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3. Cancelamento de Eventos 

Para evitar aglomerações de pessoas, muitos eventos públicos e artísticos foram 
cancelados ou adiados. O prejuízo para artistas e produtores é grande e precisa ser 
assunto de medidas de apoio. Enquanto isso, governos têm alterado regras de processos 
públicos de incentivo à cultura. 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Canal online para prestação de contas de artistas 
Olinda, Brasil 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus diversos shows, apresentações e 
mostras culturais foram canceladas. A fim de a diminuir o impacto da crise a Prefeitura 
de Olinda lançou o “Olinda Pós-evento 2020”, canal online que visa acelerar o processo 
de prestação de contas dos artistas e o pagamento dos cachês das apresentações 
realizadas nos últimos meses. 

Referência: 
https://cultura.olinda.pe.gov.br/ 
https://hojepe.com.br/canal-eletronico-viabiliza-prestacao-de-contas-de-artistas-e-
agremiacoes-culturais/ 
 

4. Outras ações 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Medidas contra a COVID-19 no âmbito cultural 
Macau 

Durante este período, o Instituto Cultural (IC) e o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) 
estão adotando uma série de medidas para ajudar as indústrias culturais locais a 
superarem os impactos causados pelo novo coronavírus. A FIC, por exemplo, vai adiar o 
pagamento de empréstimos por um ano de 75 projetos de empresas financiadas, no 
valor equivalente a US$4,5 milhões. Os valores e prazos poderão ser alterados, caso 
necessário. 

Referência: 
https://www.icm.gov.mo/pt/News/detail/18446 

Celebração de missas de Páscoa online  
Itália 

Devido às regras de distanciamento social impostas pelo governo italiano, as missas e 
procissões de Páscoa foram realizadas virtualmente. Mais de 9 mil procissões deixaram 
de acontecer esse ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Além disso, também 
ocorreram orações simultâneas das janelas e varandas dos fiéis.  

 

https://cultura.olinda.pe.gov.br/
https://hojepe.com.br/canal-eletronico-viabiliza-prestacao-de-contas-de-artistas-e-agremiacoes-culturais/
https://hojepe.com.br/canal-eletronico-viabiliza-prestacao-de-contas-de-artistas-e-agremiacoes-culturais/
https://www.icm.gov.mo/pt/News/detail/18446
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Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/09/procissoes-virtuais-e-reza-nas-janelas-italia-
prepara-celebracao-da-pascoa-em-meio-a-pandemia.ghtml 

Criação de plataforma informativa 
Anguilla 

O Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social criou uma plataforma para informar 
cidadãos, turistas e empresas do setor de Turismo sobre notícias e medidas do governo 
local sobre a COVID-19. 

Referência: 
https://www.panrotas.com.br/coronavirus/destinos/2020/04/anguilla-lanca-plataforma-com-
atualizacoes-sobre-o-covid-19_172788.html 

Recomendações para turistas sobre a COVID-19 
Macau, China 

O Governo da Região Administrativa de Macau, juntamente com os Serviços de Saúde, 
disponibilizaram um documento voltado para os turistas, contendo informações e 
recomendações que devem ser seguidas ao chegarem no território. Além disso, o 
documento também traz orientações básicas sobre a doença. 

Referência: 
https://www.ssm.gov.mo/docs/16941/16941_83a6ce9a9bbf4234b923ebf69de0f7ae_000.pdf 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Manual para viajantes sobre o coronavírus COVID-19 
Brasil 

Produzido pelo Ministério do Turismo, o manual eletrônico tem o objetivo de esclarecer 
as principais dúvidas dos segmentos turísticos e viajantes sobre o cenário atual. Contém 
informações relevantes sobre recomendações para quem chegou do exterior e detalha 
as principais regras, tanto para empresas do setor turístico quanto aos consumidores, 
sobre remarcação de viagens e serviços turísticos . 

Referência: 
http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html 
http://www.turismo.gov.br/images/Manual_coronavirus.pdf 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13422-cartilha-do-
minist%C3A9rio-do-turismo-listaa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contra-
coronav%C3%ADrus.html 

Manual sobre a COVID-19 de orientação às empresas de agenciamento  
Brasil 

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional) disponibilizou 
gratuitamente um e-book direcionado às empresas do setor com ações de 
enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, o livro 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/09/procissoes-virtuais-e-reza-nas-janelas-italia-prepara-celebracao-da-pascoa-em-meio-a-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/09/procissoes-virtuais-e-reza-nas-janelas-italia-prepara-celebracao-da-pascoa-em-meio-a-pandemia.ghtml
https://www.panrotas.com.br/coronavirus/destinos/2020/04/anguilla-lanca-plataforma-com-atualizacoes-sobre-o-covid-19_172788.html
https://www.panrotas.com.br/coronavirus/destinos/2020/04/anguilla-lanca-plataforma-com-atualizacoes-sobre-o-covid-19_172788.html
https://www.ssm.gov.mo/docs/16941/16941_83a6ce9a9bbf4234b923ebf69de0f7ae_000.pdf
http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html
http://www.turismo.gov.br/images/Manual_coronavirus.pdf
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13422-cartilha-do-minist%C3A9rio-do-turismo-listaa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contra-coronav%C3%ADrus.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13422-cartilha-do-minist%C3A9rio-do-turismo-listaa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contra-coronav%C3%ADrus.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13422-cartilha-do-minist%C3A9rio-do-turismo-listaa%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contra-coronav%C3%ADrus.html
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contém links direcionados para portais oficiais do governo e órgãos de saúde para 
consultas e atualizações sobre a COVID-19 e medidas de prevenção. 

Referência: 
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/abav-nacional-lanca-e-
book-com-acoes-para-enfrentar-a-crise/?utm_medium=web-
notification&utm_source=onesignal&utm_campaign=web-notification 
https://drive.google.com/file/d/1c4s4GJrwNWFIVPJnmMInuN0xFggCvUWu/view 

Financiamento para empresas no setor de turismo 
Minas Gerais, Brasil 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) está oferecendo condições 
especiais de financiamento para micro e pequenas empresas do setor de turismo, para 
que possam enfrentar a crise causada pelo novo Coronavírus. Os juros iniciais da linha 
de crédito caíram de 7% para 5% ao ano (mais o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC)). Além disso, o prazo de carência aumentou de 6 para 12 meses.  

Referência: 
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0076929-bdmg-reduz-juros-e-amplia-carancia-para-
micro-e-pequenas-empresas-do-turismo 

Medidas de apoio econômico ao setor de cultura e economia criativa 
São Paulo, Brasil 

O Governo do Estado de São Paulo lançou linhas de crédito com condições excepcionais 
voltadas a pequenos, médios e grandes negócios, de modo a promover ferramentas de 
enfrentamento ao novo coronavírus nos setores mais afetados pela crise, como o 
cultural e criativo.São R$ 500 milhões em linhas de crédito e R$ 25 milhões em 
microcréditos com condições facilitadas e carência de até 90 dias. 

Referência: 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-de-cultura-e-economia-criativa-
apresenta-medidas-de-apoio-economico-ao-setor/ 

Cultura libera verba para atender artistas 
Curitiba, Brasil 

A Fundação Cultural de Curitiba anunciou que irá lançar um edital com o valor de R$ 
450 mil para seleção de conteúdos audiovisuais produzidos individualmente, a serem 
veiculados em suas redes sociais. Serão selecionadas 300 propostas pela a Fundação 
que irá investir o valor de R$ 1.500 reais em cada uma delas. A medida visa atender 
artistas em tempos difíceis de enfrentamento do novo coronavírus. 

Referência: 
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/cultura-libera-r-450-mil-para-atender-
artistas-em-tempo-de-coronavirus/  

Medidas emergenciais para editais de incentivo à cultura  
Minas Gerais, Brasil  

https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/abav-nacional-lanca-e-book-com-acoes-para-enfrentar-a-crise/?utm_medium=web-notification&utm_source=onesignal&utm_campaign=web-notification
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/abav-nacional-lanca-e-book-com-acoes-para-enfrentar-a-crise/?utm_medium=web-notification&utm_source=onesignal&utm_campaign=web-notification
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/agencias-e-operadoras/abav-nacional-lanca-e-book-com-acoes-para-enfrentar-a-crise/?utm_medium=web-notification&utm_source=onesignal&utm_campaign=web-notification
https://drive.google.com/file/d/1c4s4GJrwNWFIVPJnmMInuN0xFggCvUWu/view
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0076929-bdmg-reduz-juros-e-amplia-carancia-para-micro-e-pequenas-empresas-do-turismo
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0076929-bdmg-reduz-juros-e-amplia-carancia-para-micro-e-pequenas-empresas-do-turismo
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-de-cultura-e-economia-criativa-apresenta-medidas-de-apoio-economico-ao-setor/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-de-cultura-e-economia-criativa-apresenta-medidas-de-apoio-economico-ao-setor/
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/cultura-libera-r-450-mil-para-atender-artistas-em-tempo-de-coronavirus/%A0
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/cultura-libera-r-450-mil-para-atender-artistas-em-tempo-de-coronavirus/%A0
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/cultura-libera-r-450-mil-para-atender-artistas-em-tempo-de-coronavirus/%A0
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A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) prorrogou 
automaticamente por 60 dias os prazos de execução e a entrega de prestações de contas 
de todos os projetos da Lei de Incentivo à Cultura e do Fundo Estadual de Cultura. A 
SECULT autorizou também a captação pelos projetos de Lei de Incentivo à Cultura e em 
breve lançará editais de apoio a artistas e entidades sem fins lucrativos. 

Referência: 
http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5531-secult-apresenta-medidas-
emergenciais-em-prol-do-setor-cultural-em-minas-gerais 
http://www.cultura.mg.gov.br/images/2020/planodeacoes_final.pdf 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Distribuição de livros 
Piauí, Brasil 

A Secretaria do Estado de Cultura do Piauí (SECULT) irá realizar a doação de 1.200 livros 
a população. Aqueles interessados devem entrar em contato pelas redes sociais da 
secretaria e terão os títulos entregues em suas casas sem custo. 

Referência: 
https://www.pi.gov.br/noticias/secult-lanca-acoes-para-minimizar-impactos-da-covid-19-na-
cultura/ 

Município entregará cestas básicas com livros a famílias vulneráveis 
Montevidéu, Uruguai 

Como parte do programa “Montevidéu, cidade criativa literária” da UNESCO, 4.000 livros 
serão incluídos nas cestas básicas distribuídas pelo governo à população vulnerável. As 
obras selecionadas são ganhadoras do Prêmio Onetti, clássicos uruguaios adquiridos 
em apoio ao programa "Un Libro Un Abrazo" e cerca de 1800 obras de literatura para 
crianças, jovens e adultos. 

Referência: 
https://montevideo.gub.uy/noticias/sociedad/entrega-de-10000-canastas-alimentarias 

Assistência financeira a artistas e organizações das artes 
Alemanha e Reino Unido  

Levando em consideração que museus, teatros, escolas de artes, livrarias e galerias 
estarão fechadas durante o período de isolamento social e quarentena, ambos os 
governos criaram fundos de apoio a essas organizações e aos próprios artistas. O Reino 
Unido irá disponibilizar 160 milhões de libras para esse fim, enquanto a Alemanha 
contará com um fundo de mais de 50 bilhões de euros. 

Referência: 
https://www.theartnewspaper.com/feature/are-you-a-freelance-worker-or-a-small-company-
in-the-arts-here-s-a-global-list-of-financial-aid-available-to-you-during-the-coronavirus-
pandemic 
https://www.artforum.com/news/uk-and-germany-launch-emergency-funds-for-the-arts-as-
us-museums-call-for-aid-82557 

http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5531-secult-apresenta-medidas-emergenciais-em-prol-do-setor-cultural-em-minas-gerais
http://www.cultura.mg.gov.br/component/gmg/story/5531-secult-apresenta-medidas-emergenciais-em-prol-do-setor-cultural-em-minas-gerais
http://www.cultura.mg.gov.br/images/2020/planodeacoes_final.pdf
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Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

País 
Festivais 

culturais online 

Suspensão de 
Viagens Aéreas e 

Terrestres 

Cancelamento de 
eventos 

Ações de 
retomada 

Outras Ações 

Anguilla 
 

 
  X 

Alemanha  XX  
 X 

Argentina  X  
 

 

Áustria  X  
X 

 

Brasil XXXXXXXXX XX X  XXXXXXX 

Canadá   X 
 

 

China 
 

  
 XX 

Chile  X X 
 

 

Colômbia  XXX X 
 

 

Emirados 
Árabes Unidos  X  

 
 

Espanha  X  
 

 

França X X  
 

 

Hungria  X  
 

 

Itália  X X 
 X 

Japão  XXX X 
 

 

Noruega XXX    
 

Paquistão  X  
 

 

Paraguai  X  
 

 

Portugal  X  
 

 

Reino Unido    
 X 

Rússia  XX  
 

 

Sri Lanka  X  
 

 

Uruguai    
 X 

X = ação adicionada na 6ª edição  X = ação adicionada na 5ª edição  X = ação mapeada em edições 
anteriores 
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ECONOMIA  
Os impactos econômicos da pandemia mundial do coronavírus já podem ser sentidos e 
é esperado que as consequências nos próximos meses levem o mundo a uma recessão 
econômica ainda incerta. Assim, de modo a amenizar as repercussões já sentidas e 
aquelas que ainda estão por vir, diversos países estão colocando em ação 
principalmente medidas de três tipos: financiamento e empréstimos a empresas para 
que continuem funcionando e para que tenham o capital futuro necessário para se 
recuperarem; consultorias e cursos a micro, pequenos e médios empresários; 
interrupção da exigência de pagamento de contas, serviços e impostos, como água, luz, 
cartão de crédito, internet, imposto de renda. 

Diversas instituições de análise econômica e especialistas avaliam que, no curto prazo, o 
impacto sobre as atividades produtivas no mundo inteiro será intenso. Isso em função 
da maior parte dos países afetados terem instaurado políticas de distanciamento social 
e até lockdown. Tais medidas envolvem a suspensão de muitas atividades econômicas, 
perdurando apenas aquelas que podem contar com o teletrabalho. Neste momento, as 
maiores preocupações estão na perspectiva de desemprego, queda significativa dos 
padrões de renda, empobrecimento e fechamento de negócios. A maior parte das 
medidas de curto prazo operam neste sentido. 

Adicionalmente, quando se pensa no médio e longo prazo, especialistas se debruçam 
sobre as condições para permitir a retomada dos volumes de oferta e demanda 
anteriores à crise. Para tanto, é necessário reaver os volumes de circulação de renda e 
consumo, a reconstrução das cadeias complexas de suprimentos e a gradual retomada 
das atividades macroeconômicas perdidas no desenrolar da crise. Aqui, nota-se a 
tendência dos governos de absorverem os impactos em lugar dos negócios através de 
suspensões e perdões fiscais. 

Observa-se grande foco no apoio às populações mais vulneráveis, com menor nível de 
renda e poupança. Além disso, suporte à PMEs, melhoria do acesso a crédito, 
transferências de renda aos mais impactados, subsídios salariais e medidas fiscais. A 
principal tendência observada relaciona-se a medidas de transferência de renda a 
pessoas impactadas por medidas de distanciamento e lockdown. 

Ações mapeadas - 6ª Edição 

País 
Suspensão e prorrogação 
de prazos e pagamentos 

Fundos de 
Recuperação a 

Empresas 
Ajuda Econômica a 

Trabalhadores 
Ações de 
retomada 

Outras 
Medidas 

Alemanha 
  

  X 

Argentina X 
 

 X X 

Austrália 
  

X   
Áustria 

  

 X  
Canadá 

 
X    

Cazaquistão 
  

 X  
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Ações mapeadas - 6ª Edição 

País 
Suspensão e prorrogação 
de prazos e pagamentos 

Fundos de 
Recuperação a 

Empresas 
Ajuda Econômica a 

Trabalhadores 
Ações de 
retomada 

Outras 
Medidas 

China 
  

X  X 
Coreia do 

Sul 
 

X 
   

Espanha 
 

 
 X  

Estados 
Unidos 

 
 

 XXX  
Filipinas 

 
 X   

Holanda 
 

 
 X  

Irã 
 

 
 X  

Itália 
 

 
 XX  

Japão 
 

X    
Nigéria 

  

  X 

Noruega 
 

X    
Nova 

Zelândia 
 

 
 XX  

Peru 
 

 
 X  

Reino Unido 
  

X   
Sérvia 

  
X   

 
X = número de iniciativas por país, adicionadas na 6ª edição. 

1. Isenções Fiscais 

Uma das medidas frequentemente implementadas a fim de diminuir o impacto 
econômico na sociedade é a isenção de certos impostos para micro, pequenas e médias 
empresas, uma vez que essas são as mais vulneráveis à crise econômica que já pode 
ser sentida. Para indivíduos, também se verifica a concessão de isenções fiscais, por 
exemplo, através do abatimento do imposto de renda, do imposto sobre doações 
monetárias e sobre produtos importados para auxiliar no combate do coronavírus. Há, 
igualmente, medidas para suspensão de pagamentos hipotecários, contas de luz, água 
e gás, e pagamento de salários e férias de funcionários públicos isentos de impostos. 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Produção de álcool gel para fins terapêuticos isenta de impostos 
Portugal  
 
Uma portaria publicada no Diário da República de Portugal isenta os impostos na 
produção de álcool para fins industriais, terapêuticos e sanitários, devido ao período de 
estado de emergência. 

Referência: 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized  
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Isenção de multas para empresas até outubro de 2020 
Quirguistão 

O país decidiu isentar pessoas jurídicas, como empresas e empresários individuais, de 
suas multas e penalidades até o dia 01 de outubro de 2020, como medida para proteger 
financeiramente os empregadores durante a pandemia.  
 
Referência: 
https://www.akchabar.kg/kg/news/okmot-2020-aiyp-pul-2020 

Tarifas removidas para os principais produtos médicos e de higiene 
Nova Zelândia 

A Nova Zelândia removerá temporariamente as tarifas de todas as importações de 
produtos médicos e de higiene necessários para a resposta à COVID-19. 
 
Referência: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/tariff-on-medical-and-hygiene-products/ 
 
Redução de tarifas sobre produtos de primeira necessidade  
El Salvador  

O Ministro da Economia informou que haverá isenção de tarifas para produtos de 
primeira necessidade como medicamentos, produtos da cesta básica, materiais de 
higiene e de limpeza.  

Referência:  
https://twitter.com/aduanas_SV/status/1244038245442297857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F 
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

2. Suspensão e Prorrogação de Prazos e Pagamentos 

É importante que os cidadãos e as empresas, principalmente as micro, pequenas e 
médias empresas, recebam auxílio, como a suspensão e a prorrogação do pagamento 
de impostos, contas como água, luz, cartão de crédito, etc. de maneira a diminuir o 
impacto nos cidadãos e nos negócios, uma vez que muitos se encontram sem a 
possibilidade de trabalhar a fim de se sustentarem. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Adiamento de pagamento de dívidas públicas 
Argentina 

Foi adiado o pagamento de todas as dívidas dos serviços de juros e de amortizações de 
capital da dívida pública nacional até 31 de dezembro de 2021. Segundo o governo, a 
medida serve para estruturar sua própria economia durante a crise do coronavírus. 
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Referência: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1450708/covid-19-argentina-declara-default-
tecnico-da-divida-com-credores-locais 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Água, luz e transporte gratuito por três meses  
Guiné 

A partir de abril, o governo guineense assumirá as contas de água e eletricidade e torna 
o transporte público gratuito por um período de 3 meses para apoiar as populações na 
luta contra a pandemia. Além disso um plano de resposta econômico à Covid-19 no valor 
de 385 milhões de dólares foi anunciado. 

Referência: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52202558 

Prorrogação do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda 
Brasil 

A fim de diminuir o impacto da sociedade tendo em vista a situação de crise do novo 
coronavírus, a Receita Federal estendeu o prazo de entrega da declaração de Impostos 
de Renda de Pessoas Físicas, assim como de MEIs (microempreendedores individuais) 
e empresas no regime de Simples Nacional em 60 dias, o que significa que o prazo 
máximo da entrega da declaração passa a ser o dia 30 de junho. 

Referência: 
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/noticias/redacao/2020/04/01/medidas-
ministerio-da-economia.htm 
https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/noticias/redacao/2020/03/26/ir-2020-receita-
adia-declaracao-de-simples-e-mei-mas-nao-muda-de-pessoas.htm 

Declaração de renda adiada  
França 

Por conta da crise do coronavírus, o governo francês determinou o adiamento da 
declaração de renda do dia 9 para o dia 20 de abril. Além disso, os prazos para os 
relatórios também foram modificados. Enquanto os online serão de até 4 a 11 de junho, 
dependendo da região, o presencial será até dia 12 de junho.  

Referência: 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/31/coronavirus-la-declaration-des-revenus-
au-service-des-impots-repoussee-du-9-au-20-avril_6035100_823448.html 
https://www.thelocal.fr/20200401/france-delays-tax-return-dates-due-to-coronavirus-
standstill 

Moratória para que famílias tenham 12 meses para pagar as rendas de casa 
Portugal  

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1450708/covid-19-argentina-declara-default-tecnico-da-divida-com-credores-locais
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1450708/covid-19-argentina-declara-default-tecnico-da-divida-com-credores-locais
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A partir de abril, famílias que tenham perda de mais de 20% em sua renda poderão 
declarar moratória. As famílias que deixarem de pagar as contas domésticas durante os 
meses do estado de emergência poderão repor os valores em falta nos 12 meses 
seguintes ao fim do regime de exceção. 

Referência: 
https://www.jn.pt/economia/familias-vao-ter-12-meses-para-pagar-as-rendas-de-casa-
12008622.html 

Novas medidas para diminuir os impactos do coronavírus 
Espanha  

Governo Espanhol anunciou novas medidas para amortecer o impacto econômico sobre 
trabalhadores independentes, pequenas empresas e a parte mais vulnerável da 
população. As medidas incluem a extensão dos prazos de contratos de aluguel e 
suspensão de ações de despejo. O vice-presidente, Pablo Iglesias, indicou que as 
medidas visam garantir o direito constitucional à moradia. 

Referência: 
https://www.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-03-31-
20/h_ae4c7bcbd3ab778474092677e9196903 

Produção de álcool gel para fins terapêuticos isenta de impostos 
Portugal  

Uma portaria publicada no Diário da República de Portugal isenta os impostos na 
produção de álcool para fins industriais, terapêuticos e sanitários, devido ao período de 
estado de emergência. 

Referência: 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131193420/details/maximized  

Isenção de multas para empresas até outubro de 2020 
Quirguistão 

O país decidiu isentar pessoas jurídicas, como empresas e empresários individuais, de 
suas multas e penalidades até o dia 01 de outubro de 2020, como medida para proteger 
financeiramente os empregadores durante a pandemia.  

Referência: 
https://www.akchabar.kg/kg/news/okmot-2020-aiyp-pul-2020 

Tarifas removidas para os principais produtos médicos e de higiene 
Nova Zelândia 

A Nova Zelândia removerá temporariamente as tarifas de todas as importações de 
produtos médicos e de higiene necessários para a resposta à COVID-19. 

Referência: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/tariff-on-medical-and-hygiene-products/ 
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Redução de tarifas sobre produtos de primeira necessidade  
El Salvador  

O Ministro da Economia informou que haverá isenção de tarifas para produtos de 
primeira necessidade como medicamentos, produtos da cesta básica, materiais de 
higiene e de limpeza.  

Referência: 
https://twitter.com/aduanas_SV/status/1244038245442297857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F 
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

3. Fundos e Auxílios para Recuperação de Empresas 

Como forma de mitigar os impactos da pandemia na área econômica, ações visando 
principalmente pequenas e médias empresas estão sendo adotadas 
internacionalmente. Entre as medidas estão a disponibilização de consultorias grátis e, 
inclusive, compensações financeiras. Grandes empresas também são alvo de medidas 
governamentais, como o estímulo de empréstimos a juros baixos e adiamento de 
pagamentos fiscais. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Subsídios para cobrir aluguel de pequenas empresas  
Omara, Japão 

O prefeito anunciou medidas próprias de auxílio emergencial a pequenas empresas da 
cidade, em especial os restaurantes, para evitar a falência devido à incapacidade de 
pagamento de aluguel durante a crise da COVID-19. O auxílio totaliza em 545 milhões de 
Ienes (cerca de 5,1 milhões de dólares), podendo cobrir até 80% do aluguel das mesmas. 

Referência: 
https://this.kiji.is/622809636435526753?c=39546741839462401 

Apoio às empresas com queda de receita 
Noruega 

O Governo Norueguês propôs que haja uma compensação para as empresas que tiveram 
uma queda de receita de pelo menos 30% devido ao surto da COVID-19. O valor será 
calculado conforme a quantidade de receita que caiu, o tamanho dos custos e se houve 
ordem do Estado para  fechar o negócio. Esse esquema ajudará os financeiramente 
atingidos e permitirá que empresas sobrevivam à crise. 

Referência: 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-
kompensasjon/id2696396/  

Auxílio para startups e pequenos empreendimentos 
Coreia do Sul 
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O governo sul coreano anunciou que, até o final deste ano, irá fornecer 2,200 Trilhões de 
Wons Sul Coreanos (aproximadamente 9 bilhões de reais) para 8.400 startups e 
pequenas empresas como uma oportunidade de crescimento destes setores durante a 
pandemia.  

Referência: 
http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148871315 

Programas emergenciais para economia 
Canadá 

O governo anunciou medidas para apoiar cidadãos e empresas que enfrentam 
dificuldades devido ao coronavírus. Dentre as ações estão o acesso a créditos, suporte 
para estabilidade financeira e apoio para os  indígenas, idosos e estudantes. Há ainda 
linhas de créditos para setores específicos da economia, como agricultura e pesca.  

Referência: 
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html 

https://business.financialpost.com/news/economy/bank-of-canada-holds-
rate?video_autoplay=true 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Fundo para auxiliar e dar suporte às farmácias comunitárias 
Reino Unido  

As farmácias comunitárias receberão um aumento de 300 milhões de libras em dinheiro 
para garantir que continuem a prestar serviços essenciais durante o surto. A injeção de 
financiamento servirá para proteger a saúde da comunidade, incluindo o fornecimento 
de medicamentos e o aconselhamento médico aos pacientes.  

Referência: 
https://www.gov.uk/government/news/300-million-announced-for-community-pharmacies-to-
support-them-during-coronavirus-outbreak  

Pacotes de estímulo 
Brunei 

Foi anunciado pelo Ministério de Economia e Finanças novas medidas para ajudar micro, 
pequenas e médias empresas, além de indivíduos afetados pela COVID-19. Essa ajuda 
será totalizada no equivalente a US$ 175 milhões e, juntando com as medidas 
anteriores, soma-se o equivalente a US$ 350 milhões. A assistência adicional espera 
aliviar os encargos financeiros para as empresas e indivíduos afetados.  

Referência: 
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/03/31/brunei-rolls-out-added-stimulus-
package-for-those-affected-by-covid-19 

Ajuda às empresas para evitar demissões  

http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148871315
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://business.financialpost.com/news/economy/bank-of-canada-holds-rate?video_autoplay=true
https://business.financialpost.com/news/economy/bank-of-canada-holds-rate?video_autoplay=true
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Brasil 

O Governo Federal lançou uma medida provisória, destinando R$ 51 bilhões para 
auxiliar empresas e evitar a demissão de funcionários durante a crise causada pela 
pandemia do novo coronavírus. A estimativa é de que essa MP evite a demissão de 8,5 
milhões de trabalhadores de todos os setores.  

Referência: 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13445-medida-provis%C3%B3ria-
permitir%C3%A1-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-empregos-no-turismo.html 

Auxílio às empresas para enfrentar a crise da COVID-19 
Argentina 

Foram anunciadas medidas econômicas pelo governo, que ajudarão empresas a 
enfrentar a crise gerada pela pandemia. Algumas das medidas são a suspensão da 
contribuição patronal à Previdência e auxílio ao pagamento do salário de empregados 
de empresas não essenciais. Também foi assinado um decreto que proíbe a demissão 
de funcionários por falta, força maior ou sem justa causa.  

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/01/governo-da-argentina-impede-demissoes-da-
desconto-em-contribuicao-e-complementara-salarios.ghtml 

Garantias de crédito 
Noruega 

A Noruega apoiará as companhias aéreas com garantias de crédito de até 6 bilhões de 
coroas norueguesas (US $ 537 milhões), metade delas para a Norwegian Air Shuttle 
ASA. As condições incluem captação de recursos de bancos comerciais e do mercado 
acionário. 

Referência: 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airlines/strings-attached-
governments-offer-financial-lifelines-to-airlines-at-a-price-idUSKBN21701K?il= 

Fundos de recuperação anticrise 
Áustria 

A Áustria organizou um fundo de 4 bilhões de euros para ajudar na crise econômica da 
Covid-19. A aplicação inicial do fundo seria para cobrir pontos como empréstimos ponte, 
garantia de crédito e diminuir a liquidez das empresas. 

Referência: 
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austria-launches-coronavirus-aid-ready-
to-help-support-companies/ 

Estratégias compartilhadas 
São Paulo, Brasil 
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A São Paulo Negócios começou a fazer videoconferências com empresários brasileiros 
para compartilhar práticas adotadas e minimizar o impacto do coronavírus em seus 
negócios. Nomeado de Get together – together we are stronger, cada encontro terá 
participação de representantes de dez empresas de diferentes setores e portes, sendo 
mediados por especialistas da agência. 

Referência: 
https://spnegocios.com/noticias/empresarios-compartilham-estrategias-contra-a-crise/ 

Facilitação na concessão de créditos   
Suíça 

O Conselho Federal aprovou a proposta do Banco Nacional Suíço, de desativar o buffer 
de capital anticíclico com efeito imediato. Essa medida dá aos bancos mais flexibilidade 
em suas atividades em concessão de empréstimos, permitindo que atendam melhor às 
necessidades de famílias e empresas, para assim amortecer o impacto econômico da 
pandemia de Covid-19.  

Referência: 
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-78604.html 

Pacote de apoio de 1,1 bilhão de libras para auxiliar na economia e os serviços 
públicos  
País de Gales, Reino Unido  

O Primeiro Ministro do País de Gales apresentou um pacote de apoio de 1,1 bilhão de 
libras de apoio à economia e serviços públicos. Desse total, 500 milhões de libras serão 
destinadas ao fundo de crises de negócios, 100 milhões para firmas com problemas de 
fluxo de caixa e 400 milhões serão para um fundo emergencial. Sua finalidade principal 
é ajudar empresas, instituições de caridade e empresas sociais. 

Referência: 
https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-52085642 

Apoio econômico para pequenas empresas 
Canadá 

O Primeiro Ministro anunciou medidas econômicas para apoio a pequenas empresas. 
Um subsídio salarial de 75% para negócios qualificados de até 3 meses, o adiamento de 
alguns impostos e taxas de importação até junho para empresas e autônomos, e 
liberação de 25 bilhões de dólares para instituições financeiras para que sejam 
oferecidos empréstimos sem juros para pequenos negócios. 

Referência: 
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/03/27/prime-minister-announces-support-
small-businesses-facing-impacts  

Período de aviso prévio para demissões e duração das negociações de cooperação são 
temporariamente encurtados 
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Finlândia  

O Ministério de Assuntos Econômicos e Emprego alterou leis voltadas para contratos de 
empregos e cooperação entre empresas. O objetivo é permitir que os empregadores 
adaptem suas atividades mais rapidamente em uma situação onde a epidemia de 
coronavírus enfraqueceu repentina e drasticamente a demanda por produtos e serviços. 

Referência: 
https://valtioneuvosto.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/lomautusten-ilmoitusaika-ja-
yhteistoimintaneuvotteluiden-kestoaika-lyhenevat-valiaikaises-1 

4. Ajuda Econômica a Trabalhadores 

Para diminuir o impacto econômico e social diversos países estão criando ou expandindo 
planos de auxílio aos trabalhadores, como, por exemplo, extensão do seguro 
desemprego e outras garantias aos trabalhadores, incentivo ao home office, entre 
muitas outras medidas que visam amparar e prestar auxílio aos trabalhadores no atual 
período de crise. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Auxílio complementar para não qualificados no sistema de ajuda federal 
Pasig, Filipinas 

O prefeito de Pasig forneceu uma ajuda monetária complementar aos cidadãos da 
cidade que não se qualificaram para a assistência nacional, principalmente em casos 
que os cidadãos não possuíam documentos de identificação, impossibilitando o cadastro 
no sistema federal. O auxílio é de 8,000 pesos filipinos (aproximadamente 160 dólares) 
por família, e o único critério para o recebimento é ser residente na cidade.  

Referência: 
https://kami.com.ph/110137-mayor-vico-sotto-pasig-give-p1-billion-cash-aid-
residents.html 

Treinamento para a população desempregada 
Macau, China 

Visando melhorar o investimento em infraestrutura, o governo propôs um esquema de 
“treinamento subsidiado” para as pessoas que foram afetadas pela atual pandemia. O 
programa oferece treinamentos nas seguintes áreas: construção e manutenção, 
fornecimento de refeições, transporte, varejo, atendimento, convenção e exposição, etc. 
Cada participante pode receber, no máximo, o equivalente a US$ 830 de subsídio após 
concluir o treinamento.  

Referência: 
https://www.dsal.gov.mo/zh_tw/standard/fm_plan4.html 

Aumento do salário dos legisladores 
Reino Unido  
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Com o objetivo de ajudar os legisladores britânicos nos custos da mudança de 
trabalharem de casa durante a crise do novo coronavírus, cada um irá receber um 
aumento de 10.000 libras (aproximadamente 12.450 dólares) em seu salário. Segundo o 
documento, este fundo adicional deverá ser utilizado pelos políticos para arcar com os 
custos de compra de computadores, impressoras, pagamento de contas de luz, 
aquecedores e telefone.  

Referência: 
https://edition.cnn.com/2020/04/09/europe/british-lawmakers-working-home-expenses-scli-
intl-gbr/index.html 

Subsídio salarial 
Austrália 

O governo australiano aprovou uma legislação para um subsídio salarial de US$1.500 
por quinzena para empregadores elegíveis em meio à pandemia do novo coronavírus. 
Essa medida faz parte de um pacote de suporte de US$130 bilhões aprovado pelo 
governo australiano, que beneficiará cerca de 6 milhões de trabalhadores do país. 

Referência: 
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/jobkeeper-payment-wage-subsidy-
employers-employees-eligibility-work-casual-ato-jobseeker-payments-supplement-support-
package 

Medidas de apoio aos agricultores  
Sérvia  

O governo sérvio adotou medidas de apoio aos agricultores na luta contra a crise da 
COVID-19. As novas medidas facilitarão os critérios de elegibilidade para empréstimos 
e irão fornecer assistência financeira aos agricultores. Além disso, o governo também 
irá fazer uma doação de máscaras e luvas para conter a propagação da doença.  

Referência: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154406/government-helps-farmers-to-mitigate-
consequences-of-coronavirus-crisis.php  

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Compensação para médicos infectados pelo Coronavírus 
Quirguistão 

Segundo o ministério da saúde do país, os funcionários médicos que contraírem a 
COVID-19 irão receber uma compensação monetária do governo. Também é estudada a 
possibilidade de compensar famílias caso o médico venha a óbito pela doença. 

Referência: 
https://www.akchabar.kg/kg/news/virus-daryger-kompensaciya-2020/ 

Auxílio a trabalhadores independentes e proibição de desconto das férias  
Cidade de Singapura, Singapura 
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O governo de Cingapura oferece aos trabalhadores independentes US$ 100 dólares 
cingapurianos (US$ 73) por dia, enquanto os empregadores estão proibidos de descontar 
os dias de quarentena das férias anuais dos funcionários. 

Referência: 
https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/ 

Licença remunerada 
Rússia 

Vladimir Putin, presidente da Rússia, decretou feriado, até 30 de abril, com licença 
remunerada como forma de conter a disseminação do coronavírus no país. Isto 
funcionará apenas para serviços não essenciais, já que os serviços essenciais seguem 
funcionando. 

Referência: 
https://istoe.com.br/putin-prolonga-licenca-remunerada-na-russia-ate-30-de-abril/ 

Subsídios governamentais para seguridade social e PMEs  
Marrocos 

O Comitê de Monitoramento Econômico (CVE), determinou o pagamento de auxílio 
mensal para afiliados ao Fundo Nacional de Seguridade Social (CNSS) suportado pelo 
Fundo Especial para o Gerenciamento da Pandemia de Coronavírus. Para os 
profissionais liberais e empresas de médio e pequeno porte o governo prevê medidas 
como suspensão do pagamento de contribuições sociais até Junho de 2020. 

Referência: 
http://www.maroc.ma/en/news/coronavirus-series-measures-salaried-employees-and-
companies 

Benefícios para licença não remunerada 
Colômbia 

O governo informou que trabalhadores enviados para uma licença não remunerada em 
casa podem retirar seu benefício (cesantías). Profissionais do setor de saúde receberão 
um benefício adicional especial. 

Referência: 
https://www.bluradio.com/nacion/trabajadores-podrian-retirar-cesantias-en-medio-de-
cuarentena-por-coronavirus-245642-
ie430?fbclid=IwAR3uRzyn2TOgvaAinBJtSmWZDWGQLfFgHWsYc-EqSG-gLx4-3Wmtzw64TqE 

Aumento nos salários de assistência médica  
Sérvia  

A República da Sérvia adotará a partir de 1 de abril aumento salarial de 10% para 
trabalhadores da área da saúde. O aumento se aplica a todos os funcionários de 
instituições de saúde e militares da saúde, funcionários de serviços de saúde em 
instituições de assistência social, bem como médicos em prisões.  
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Referência: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/456072/plate-u-zdravstvu-od-sutra-vece-za-10-odsto.php 

Ajuda para trabalhadores informais 
Bogotá, Colômbia 

O Instituto de Economia Social, em conjunto com as Secretarias de Desenvolvimento 
Econômico e Integração Social, avançam desde 21 de março passado, na entrega porta 
a porta de produtos perecíveis e não perecíveis da cesta básica para trabalhadores 
informais. 

Referência: 
https://caracol.com.co/emisora/2020/03/25/bogota/1585134942_156673.html 

Ajuda para pequenos empresários e autônomos 
Alemanha 

O governo alemão anunciou um pacote de ajuda financeira de 50 bilhões de euros a 
pequenos empresários e autônomos. Como se trata de uma ajuda, e não um 
empréstimo, nada deverá ser pago de volta.  

Referência: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/como-a-alemanha-avanca-
para-conter-o-novo-coronavirus-e-salvar-vidas.ghtml 

Brasil 

Regime temporário de subsídio econômico 
Irlanda  

Têm direito ao subsídio todos aqueles empregadores que conseguirem comprovar que 
tiveram uma queda de pelo menos 25% em seu comércio. Eles serão recompensados 
com até 70% do salário do empregado (teto de 410 euros). É esperado que os 
empregadores busquem garantir o mais próximo possível de 100% do salário do 
funcionário. 

Referência: 
https://www.gov.ie/en/service/578596-covid-19-wage-subsidy/ 

Suporte ao Trabalho Reduzido  
Irlanda 

O governo irá garantir o pagamento dos dias que o trabalhador foi dispensado. O suporte 
pode ser pago por até 234 dias e teto de 203 euros semanais. Aqueles com idade inferior 
a 66 anos, que estão trabalhando 3 dias na semana ou menos (e antes trabalhavam 
período integral - 5 dias), que têm a capacidade de trabalhar no período integral e 
pagaram o seguro social corretamente têm direito ao suporte. 

Referência: 
https://www.gov.ie/en/service/c20e1b-short-time-work-support/ 
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Medidas econômicas contra a crise 
Chile  

O governo anunciou uma série de medidas econômicas para lidar com a crise causada 
pelo Coronavírus, sendo que a mais esperada é a entrega de um título que foi nomeado 
de COVID-19 Bond. Tal benefício será entregue pelo Estado a partir das próximas 
semanas e atingirá cerca de dois milhões de pessoas. Pessoas sem salários fixo, 
pequenos trabalhadores e pessoas dos setores mais vulneráveis serão os beneficiados. 

Referência: 
https://chile.as.com/chile/2020/03/20/tikitakas/1584698508_508911.html 

5. Ações de Retomada 

Continuação do trabalho no setor petroquímico, metalúrgico e energético 
Pavlodar, Cazaquistão 

O governo da província de Pavlodar decidiu não cessar as atividades do setor produtivo 
petroquímico, metalúrgico e de energia como forma de garantir os empregos nesses 
setores. Os ônibus das empresas são diariamente desinfetados, os funcionários têm 
suas temperaturas medidas ao chegarem e passam por uma triagem de desinfecção. 
Funcionários do grupo de risco foram orientados a ficar em casa.  

Referência: 
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/389439-pavlodar-oblysynda-y-ndiris-osha-
tarynda-sa-ty-sharalary-k-shejtildi 

Crescimento Econômico com Sustentabilidade - Economia Donut 
Amsterdã, Holanda 

O município planeja a adoção do Modelo Econômico Donut (Rosquinha), desenhado pela 
economista Kate Raworth da Universidade de Oxford e baseado nos princípios de 
sustentabilidade e resiliência. A parte interna da “rosquinha” representa as condições 
mínimas para se atingir o bem-estar, como alimentação e saúde, ao passo que a parte 
superior trata de limites a serem estabelecidos para não danificar a esfera ecológica. 

Referência: 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-
model-mend-post-coronavirus-economy?CMP=share_btn_fb 

Reabertura gradual de estabelecimentos comerciais 
Áustria 

A partir de segunda-feira (20 de abril), lojas com menos de 400 metros quadrados terão 
permissão para reabrir, assim como lojas de ferragens, de bricolagem e centros de 
jardinagem. Grandes lojas, shoppings e cabeleireiros têm data de reabertura marcada 
para 1º de maio, enquanto restaurantes e hotéis, se as condições de saúde permitirem, 
poderão reabrir em meados de maio. 
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Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959 

Liberação do setor de construção civil 
Espanha 

Cerca de 1,7 milhão de trabalhadores ligados à construção civil reiniciaram suas 
atividades nesta segunda-feira (13 de abril) na Espanha. Após duas semanas de 
hibernação máxima da economia, com exceção dos serviços essenciais, as obras foram 
retomadas. A medida de retomada de atividades também se aplica a empregados de 
empresas de atividades não essenciais que não podem realizar o teletrabalho. 

Referência: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-13/espanha-descongela-parte-da-
economia-e-franca-anuncia-volta-as-aulas-em-11-de-maio.html 

Proposta de retomada em três etapas 
Peru 

O país ficou em quarentena até o dia 27 de abril. Após essa data, a retomada deverá 
ocorrer em três etapas. Na primeira, seriam incluídos os setores que mais contribuem 
para a geração de valor agregado à economia (como agroindústria e setor têxtil). O 
segundo seria em setores produtivos relacionados à educação. Já no terceiro, estão 
incluídas as atividades econômicas relacionadas ao entretenimento. 

Referência: 
https://elcomercio.pe/economia/peru/coronavirus-peru-produce-actividades-
economicas-se-reanudaran-por-sectores-y-en-tres-etapas-tras-finalizar-la-
cuarentena-ministerio-de-la-produccion-covid-19-nndc-noticia/?ref=ecr 

Propostas de retorno gradativo às atividades 
Argentina 

O governo estendeu a quarentena até o dia 23 de abril, mas discute medidas referentes 
a bancos e indústrias. Sobre os bancos, devem operar nos horários habituais, mas com 
rodízio entre os clientes. Já na indústria, apenas aquelas que consigam garantir as 
normas de distanciamento entre os funcionários podem voltar ao funcionamento, desde 
que com turnos rotativos e com pessoal limitado.  

Referência: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-extension-cuarentena-13-abril-
nid2352089 

https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-que-pasara-lunes-bancos-
comercios-industria-nid2351847 

Reabertura de locais de comércio  
Itália 
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O retorno do funcionamento de livrarias e lojas de roupas foi autorizado por dois dias na 
semana e a proibição de exercitar-se a mais de 200 metros de casa foi suspensa. Essa 
liberalização será acompanhada do uso obrigatório de máscaras e luvas para os 
moradores. 

Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52275959 

Retomada de atividades comerciais e preparo para nova fase de contenção 
Veneza, Itália 

Livrarias e papelarias, assim como lojas de roupas para crianças, reabriram suas portas 
desde 14/04, mas apenas por dois dias na semana. A população ainda se prepara para a 
segunda fase de contenção do vírus, com o uso de máscaras e luvas, para evitar uma 
nova propagação da COVID-19. 

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/16/veneza-na-italia-comeca-a-retomar-
atividades-apos-fechamento-total-por-pandemia-de-novo-coronavirus.ghtml 

Pacote de estímulo econômico  
Estados Unidos 

O Congresso aprovou um pacote de estímulo fiscal que inclui US$ 250 bilhões para 
pagamentos diretos a pessoas e famílias, a partir de US$ 1,2 mil para aqueles com renda 
inferior a US$ 75 mil por ano, mais US$ 500 para cada filho com menos de 17 anos. Além 
disso, estarão disponíveis US$ 350 bilhões em empréstimos para pequenas empresas e 
outros US$ 250 bilhões para benefícios do seguro-desemprego. 

Referência: 
https://noticias.r7.com/internacional/eua-congresso-aprova-maior-pacote-de-estimulo-
economico-da-historia-27032020  

Previsão de retomada econômica 
Estados Unidos 

O governo estadunidense discute a reabertura de algumas atividades em maio. No dia 
10 de abril, o presidente disse que criaria uma força-tarefa focada apenas na retomada 
econômica do país, mas sem ignorar as ordens dos especialistas de sua equipe. Estudos 
mostram que é preciso entrar numa fase dois do combate à pandemia, com o 
relaxamento das restrições e testes em larga escala. 

Referência: 
https://flipboard.com/@FlipboardBR/trump-projeta-retomada-para-meados-de-maio-e-
preocupa-especialistas/a-xYQkBf3OQ-utbtb3yPKIcA%3Aa%3A39599696-
3fa345a227%2Fyahoo.com  

Diretrizes para retomada  
Estados Unidos 
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O presidente anunciou um plano dividido em três etapas para a retomada gradual da 
economia. Na primeira, restaurantes, cinemas e academias poderiam voltar a funcionar 
e seriam permitidas reuniões de até 10 pessoas. Viagens não essenciais e a reabertura 
de escolas constam na segunda etapa, junto com reuniões de até 50 pessoas. Já na 
terceira, as pessoas consideradas vulneráveis poderiam retomar as interações 
públicas. 

Referência: 
https://oglobo.globo.com/mundo/trump-quer-retomada-da-economia-dos-eua-em-tres-
etapas-sete-estados-prolongam-quarentena-contra-novo-coronavirus-24376416 

Divulgadas as diretrizes do nível de alerta 3 
Nova Zelândia 

No dia 16 de abril, a primeira-ministra Jacinda Ardern divulgou as diretrizes para 
quando o país chegar ao nível de alerta 3. Nesse nível, a economia poderá ser reaberta 
mas com cautela. Indústrias de manufatura e construção poderão operar, mas 
respeitando as regras de distanciamento. Restaurantes e lojas poderão funcionar 
apenas com serviços de entrega.  

Referência: 
https://www.newshub.co.nz/home/money/2020/04/coronavirus-alert-level-3-guidelines-
sensible-good-news-for-business-industry-leaders.html 
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12325362 

Cenários econômicos devido à COVID-19 
Nova Zelândia 

O Tesouro da Nova Zelândia elaborou 5 possíveis cenários para durante e depois da 
crise da COVID-19 no país. O objetivo é preparar e informar a população sobre o que 
pode ser feito. No pior dos cenários, o Tesouro presume que um em cada quatro 
neozelandeses estará desempregado em março de 2021 e a produção pode cair para 
cerca de um terço do PIB de antes do surto do novo coronavírus. 

Referência: 
https://www.interest.co.nz/opinion/104557/kirdan-lees-says-20-billion-starting-
point-additional-fiscal-support-will-be-required 
https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2020-04/c19-4265378-t2020-973-
economic-scenarios-v3.pdf 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/daily-covid-19-media-conferences-14-april/transcript-
of-ministers-covid-19-media-conference-14-april/ 

Retomada da atividade econômica 
Irã 

Diante da crise sanitária e econômica causada pela pandemia da COVID-19 e pelas 
sanções ao país pelos Estados Unidos, o Irã optou pela retomada gradual da sua 
economia. Até então, apenas os serviços essenciais estavam liberados para 
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funcionamento. Segundo o chefe de Estado, Hasan Rohani, o objetivo é manter o máximo 
de atividade econômica possível sem deixar de combater o novo coronavírus. 

 Referência: 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/cuales-son-los-paises-que-empezaron-
a-levantar-la-cuarentena-por-el-coronavirus-y-como-lo-estan-haciendo/ 

6. Pacotes Macroeconômicos 

A possibilidade de recessão resultante da suspensão de atividades econômicas em 
contextos de quarentena e isolamento social tem provocado reações governamentais no 
sentido de preparar pacotes de lastreio macroeconômico para a retomada. O estímulo 
à economia nacional como um todo tem sido discutido como forma de amortecer os 
impactos monetários, cambiais, de renda e PIB em um cenário pós-coronavírus. 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Plano de Apoio Econômico 
Peru 

O Governo do Peru anunciou que 12% do PIB do país (algo em torno de 26 milhões de 
dólares) será direcionado ao combate à epidemia do novo coronavírus com o objetivo de 
dar nova vida à economia peruana. A iniciativa é considerada a mais ambiciosa da 
América Latina. 

Referência: 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/06/le-perou-lance-le-plan-de-soutien-
economique-le-plus-ambitieux-d-amerique-latine_6035743_3210.html 

Avanço para estado de emergência e anúncio de plano de ajuda 
Japão 

O governo japonês planeja declarar estado de emergência no país em consequência do 
novo coronavírus e propôs um pacote de ajuda de um trilhão de dólares para combater 
os efeitos da pandemia sobre a economia. Com a declaração de estado de emergência, 
os governadores poderão pedir às pessoas que permaneçam em casa, fechar 
estabelecimentos comerciais e reservar terrenos e edifícios para objetivos médicos. 

Referência: 
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-japao-avanca-para-estado-de-emergencia-e-
anuncia-plano-de-ajuda-1.2321355 

Pacote de auxílio aos cidadãos e empresas 
Estados Unidos 

Pacote de 2 bilhões de dólares liberado pelo governo federal estadunidense será 
aplicado à remuneração direta da maioria dos americanos, ampliação de benefícios do 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/cuales-son-los-paises-que-empezaron-a-levantar-la-cuarentena-por-el-coronavirus-y-como-lo-estan-haciendo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/12/cuales-son-los-paises-que-empezaron-a-levantar-la-cuarentena-por-el-coronavirus-y-como-lo-estan-haciendo/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ECONOMIA 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

87 

seguro-desemprego, dinheiro para os estados e um programa para pequenas empresas 
manterem os salários dos seus funcionários durante o período de distanciamento social. 

Referência: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/27/trump-promulga-pacote-de-us-2-trilhoes-
para-aliviar-impactos-do-coronavirus-na-economia.ghtml 

Medidas econômicas para a crise 
Níger 

O governo tomou medidas econômicas para diminuir o impacto da crise. Medidas de 
isolamento do capital foram decretadas, remoção de taxas sobre preços dos produtos 
sanitários, facilitação do acesso ao crédito para os importadores e cancelamento das 
contas de luz e de água. Além disso o governo receberá um aumento de 340 bilhões de 
franco CFA no valor depositado no seu mercado por semana pelo BC da África Ocidental. 

Referência: 
https://www.presidence.ne/discours-du-
prsident/2020/3/27/4jdpnhvms74ecghmg4322p0kbhyptx 

Solicitação de fundo às grandes instituições financeiras 
Nigéria  

O governo da Nigéria, no seu combate contra a pandemia, solicitou ao Banco Mundial, 
ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Africano de Desenvolvimento um pacote 
de US$ 6,9 bilhões. Esse dinheiro será utilizado para controlar os efeitos da pandemia 
de coronavírus, principalmente para melhorar o sistema da saúde público.  

Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200406-nigeria-coronavirus-6-milliards-dollars-fmi-bad-banque-
africaine 

Decreto de 25 bilhões de euros contra epidemia  
Itália 

O país aprovou o decreto “Cura Itália” para combater a pandemia do novo coronavírus. 
Do total, 10 bilhões de euros serão destinados para evitar a demissão de trabalhadores 
devido à paralisação, mais de 3 bilhões de euros serão destinados aos trabalhadores 
autônomos (que receberão 600 euros no mês de março), e outros 3,5 bilhões de euros 
serão ao Sistema Sanitário Nacional e à Defesa Civil.  

Referência: 
https://quifinanza.it/soldi/decreto-cura-italia-ce-lok-25-miliardi-di-euro-per-famiglie-e-
aziende/361761/ 
https://istoe.com.br/italia-aprova-decreto-de-25-bilhoes-de-euros-contra-epidemia/ 

Pacote de medidas aprovado pelo Senado americano 
Estados Unidos 
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O Senado americano aprovou um pacote de $2.2 trilhões para contribuir com as 
empresas, trabalhadores e sistemas de saúde impactados pelo coronavírus. O projeto 
prevê pagamento direto aos cidadãos americanos, hospitais e créditos tributários a 
empresas. 

Referência: 
https://www.cbc.ca/news/world/senate-coronavirus-relief-bill-1.5510475 

Pacote de 5,1 bilhões de euros para mitigar os efeitos da epidemia na economia 
Sérvia  

O ministro das Finanças do Governo da República da Sérvia, Sinisa Mali e o Presidente 
da Câmara de Comércio da Sérvia, Marko Cadez, apresentaram um pacote de medidas 
econômicas para mitigar efeitos na economia devido a pandemia, no valor de 5,1 bilhões 
de euros. O pacote contém no total nove medidas. 

Referência: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/456168/za-ublazavanje-posledica-epidemije-na-privredu-51-
milijarda-evra.php 

7. Outras Ações 

Muitos países têm apresentado pacotes compreensivos de lastro para retomada 
econômica no rescaldo da crise. Além disso, há também outras ações de intervenção na 
economia para proporcionar melhores condições para o atendimento às populações e 
resiliência econômica no retorno normal das atividades. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Plano de subsídio de consumo 
Macau, China 

Para acelerar o consumo e revitalizar a economia local, o governo lançou o “Plano de 
Subsídio de Consumo”. Este subsídio terá valor equivalente a US$ 375 e será distribuído 
a todos os titulares de identidade de residente permanente de Macau ou residente não 
permanente válido ou renovável.  

Referência: 
https://www.economia.gov.mo/consumo/pt_PT/index.jsp 

Redução da produção diária de petróleo 
Nigéria  

A Nigéria concordou com a OPEP em reduzir, nos meses de maio e junho, a produção 
mundial do petróleo para 10 milhões de barris por dia. A produção do país passará de 
1,9 milhão de barris por dia para 1,412 milhão de barris. O objetivo é incentivar o 
aumento do preço do petróleo que está sendo negativamente afetado pela COVID-19. 

Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/04/11/nigeria-reduction-de-la-production-de-petrole-en-vue/ 
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Incentivo a trabalhadores sazonais  
Alemanha 

De abril a setembro, a Alemanha conta com o apoio de trabalhadores principalmente 
residentes do Leste Europeu para as colheitas. Entretanto, com o fechamento das 
fronteiras, o país terá que recorrer a voluntários alemães para esse trabalho e 
flexibilizar, ao menos em parte, a entrada dos estrangeiros que estejam ingressando na 
Alemanha para este fim.  

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/10/coronavirus-sem-trabalho-de-estrangeiros-
alemenha-convoca-voluntarios-para-colheitas.ghtml 

Medidas de proteção para a agricultura de exportação 
Argentina 

Navios de carga estão sendo vistoriados por inspetores sanitários ao chegarem nos 
portos argentinos. Trabalhadores também estão tendo suas temperaturas monitoradas 
nos portos.  

Referência: 
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/04/15/controle-de-temperatura-e-
traje-de-protecao-agro-argentino-se-prepara-para-coronavirus.ghtml 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Abertura de empresas de equipamentos médicos 
Haiti 

O governo haitiano deu autorização para a abertura de novas empresas fabricantes de 
equipamentos médicos no país. O foco da fabricação é a exportação, porém o governo 
pede que as empresas destinem parte da produção para uso local. 

Referência: 
https://listindiario.com/las-mundiales/2020/03/31/611127/haiti-autoriza-abrir-fabricas-de-
equipos-medicos-por-covid-19 

Monitoramento de abusos de preços no mercado 
Marrocos 

Após o constatado aumento de preços em produtos do gênero farmacêutico e 
alimentício o governo marroquino instaurou um comitê de monitoramento de mercado. 
A proposta consiste no diálogo com os diferentes setores do comércio que possam vir a 
ser afetados pela a atual situação de forma a minimizar os prejuízos econômicos e ao 
mesmo garantir o suprimento das demandas de produtos essenciais.  

Referência: 
http://www.maroc.ma/en/news/coronavirus-morocco-slight-rise-price-some-foodstuffs-officia 

Pacote de ajuda  
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Turquia  

A Turquia apoiará horários de trabalho flexíveis e mais curtos para funcionários, a fim 
de limitar o tempo ao ar livre como parte de medidas para conter o surto de coronavírus.  
Pacote de ajuda anunciado inclui o aumento do valor da pensão básica do estado e um 
investimento de 100 bilhões de liras turcas (equivalente a 79 bilhões de reais) para 
limitar as consequências econômicas do coronavírus. O pacote inclui atrasos no 
pagamento da dívida e cortes de impostos em vários setores. 

Referência: 

https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-to-support-shorter-flexible-
work-hours/1772911 

Conselho de Administração do Fundo Fiduciário Nacional da Covid-19 
Gana 

O presidente da República do Gana, na luta contra o coronavírus, inaugurou o Conselho 
de Administração do Fundo Fiduciário Nacional da Covid-19, que foi criado para receber 
contribuições e doações do público para atender às populações vulneráveis. Além disso, 
o governo declarou seu apoio para gerar bem estar público diante da crise. 

Referência: 
http://www.presidency.gov.gh/index.php/briefing-room/news-style-2/1548-president-akufo-
addo-inaugurates-board-of-trustees-for-the-covid-19-national-trust-fund 

Timor altera regime duodecimal para facilitar gestão de gastos 
Timor-Leste 

O Governo timorense recuou e aprovou um conjunto de exceções ao regime duodecimal 
(em que as despesas de cada mês não devem ultrapassar 1/12 da despesa aprovada no 
orçamento do Estado para o ano) para flexibilizar as restritivas regras de execução 
orçamentária e gestão financeira. Isso deverá agilizar a capacidade de resposta ao 
impacto da COVID-19 no país e à crise econômica.  

Referência: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447196/timor-altera-regime-duodecimal-para-
facilitar-gestao-de-gastos 

Corte de salários e pensões públicas 
Uruguai 

No Uruguai, todos os salários e pensões públicas superiores a 80 mil dólares anuais 
serão diminuídos por 2 meses. Os cortes variam entre 5% e 20% de acordo com o valor 
de cada salário. O valor cortado será usado na luta contra o vírus e no apoio da 
população. 

Referência: 
https://www.perfil.com/noticias/politica/como-en-uruguay-diputados-del-pro-proponen-una-
re baja-del-30-de-salarios-de-funcionarios.phtml 
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https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/mujica-dijo-anuncios-lacalle-aspectos-saludo- 
bandera.html 
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EDUCAÇÃO  
Frente a uma das piores crises de saúde da história, diversos países vêm 
implementando medidas de distanciamento social obrigatório a fim de diminuir o 
número de contaminados e controlar a dispersão do novo coronavírus, causador da 
COVID-19. Como consequência, diversas atividades cotidianas foram paralisadas no 
mundo todo, como as atividades escolares e universitárias. De acordo com 
monitoramento realizado pela UNESCO, 1.524.648.768 alunos foram afetados, o que 
corresponde a 81% dos estudantes do mundo. Ainda, a incerteza quanto ao fim dessa 
crise preocupa as instituições educacionais - e os governos - quanto ao cumprimento 
adequado do ano letivo e os impactos na vida estudantil de milhões de alunos. Essa é 
uma preocupação ainda maior para aqueles países que apresentam sistemas 
educacionais frágeis, que possuem baixas taxas de matrículas, grande disparidade entre 
a presença de meninas e meninos nas salas de aula, entre muitos outros problemas.  

Assim, de modo a diminuir os impactos na vida estudantil, escolas e universidade ao 
redor do mundo estão transferindo as suas aulas para plataformas virtuais de ensino. 
Por outro lado, é possível observar movimentos globais de cooperação entre países, 
organismos internacionais e diversos outros atores do sistema internacional em prol de 
desenvolver e apoiar as escolas nessa transição. Também podemos notar que diversas 
bibliotecas, museus e jornais ao redor do mundo vêm disponibilizando acesso às suas 
plataformas online de forma gratuita.  

Na esfera de atuação dos governos, observa-se a tendência de ações de apoio financeiro 
a infraestruturas de ensino à distância, suporte em diligências escolares com entrega 
de atividades em domicílio e apoio a profissionais de saúde que precisam ir ao trabalho 
com os filhos em situação de distanciamento social. 

Ações mapeadas - 6ª Edição 
Países Apoio Governamental ao Ensino à Distância Ações de retomada Outras Ações 

Coreia do Sul X X  

Dinamarca  X  

França  X  

Guatemala   X 

Taiwan  X  

X = número de iniciativas por país, adicionada na 6ª edição. 
 

1. Adaptação das Estruturas Escolares 

Apesar da suspensão do calendário letivo na maioria das escolas no mundo, algumas 
ações foram adotadas como forma de aproveitar a infraestrutura das instituições 
(colégios, escolas, creches, etc.). A partir disso, algumas cidades implementaram 
medidas a fim de aproveitar os alimentos e refeições oferecidos por esses serviços, 
além do cuidado aos filhos de profissionais da saúde alocados no combate ao novo 
coronavírus. 
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Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

China e Coréia adiam exames universitários para conter o coronavírus 
China e Coreia do Sul 

Tanto a China quanto a Coréia do Sul adiaram os principais exames nacionais de 
admissão nas faculdades por temores de uma segunda onda de casos de coronavírus, 
sublinhando a luta que os países enfrentam para retornar à vida normal, mesmo depois 
de terem conseguido controlar as taxas de infecção. 

Referência: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/china-and-korea-delay-college-exams-to-
keep-lid-on-coronavirus 

2. Apoio Governamental ao Ensino à Distância 

Diante da suspensão das atividades presenciais nas escolas, uma das alternativas 
encontradas pelos governos para diminuir o impacto dessa decisão é implementar 
plataformas de ensino à distância. As práticas envolvem tanto entrega de atividades nas 
casas dos alunos quanto plataformas virtuais para o acesso ao conteúdo e exercícios 
online. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Aulas online 
Seowon-gu, Coreia do Sul  

Com apoio da Ministra de Educação, o distrito de Seowon-gu iniciou as aulas remotas 
por videochamada para os estudantes de uma escola de ensino fundamental e médio da 
cidade. 

Referência: 
http://www.korea.kr/news/policyPhotoView.do?bbsKey=35633&pWise=sub&pWiseSub=G2 

 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Programa Escolar 
Espírito Santo, Brasil  

O programa “EscoLAR”,  criado pela Secretaria estadual de Educação (Sesu), e já 
utilizado por estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi ampliado durante a 
época da quarentena, para que todos os alunos da rede pública de ensino possam ter 
aulas online e receber as atividades pedagógicas em casa, para que sejam concluídos 
todos os conteúdos previstos na grade curricular. 

Referência:  
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2020/04/03/programa-de-ensino-a-distancia-
da-sedu-podera-ser-usado-durante-periodo-de-quarentena-no-es.ghtml 

Ferramentas para Ensino à Distância 
Paraná, Brasil 
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O Governo do Paraná disponibilizará meios, como aplicativos e plataformas da Google, 
para dar continuidade ao ano letivo através de aulas remotas. A intenção é incluir o 
maior número de alunos possível nesse sistema. Além disso, professores já estão sendo 
treinados para poderem utilizar tais plataformas de comunicação.  

Referência:  
https://cbnmaringa.com.br/noticia/governo-do-pr-vai-disponibilizar-ferramentas-para-ensino-
a-distancia 

Fechamento de escolas e ensino à distância  
Áustria 

Tanto os alunos do ensino fundamental quanto médio não estão tendo aulas. As crianças 
do fundamental que não puderem ter cuidado privado, podem continuar sendo 
mandadas para a escola. Quanto aos alunos de ensino médio, o sistema a distância foi 
implementado. 

Referência:  
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/en/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15
JZLVx-G6NYdudjag69Fed-c81aQVuqDfPe6RSv66ga8LPavFCtpcG0aAjkKEALw_wcB 

Suspensão das aulas 
São Paulo, Brasil 

A Prefeitura de São Paulo suspendeu as aulas nas unidades educacionais da Rede 
Municipal de Ensino, antecipando o recesso escolar do mês de julho, não incorrendo, 
portanto, em prejuízo pedagógico para alunos e professores. Além disso, não serão 
computadas as ausências dos estudantes neste período. Além disso, será distribuído 
subsídio de alimentação para os pais como substituto da merenda escolar. 

Referência:  
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%2fd
iario%2520oficial%2520cidade%2520de%2520sao%2520paulo%2fmarco%2f20%2fpag_0011_772
44464a3093301b5bb4d0aa50794f7.pdf&pagina=11&data=20/03/2020&caderno=Di%C3%A1rio%2
0Oficial%20Cidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo&paginaordenacao=100011 
 
Ensino à distância 
Hungria  

Além do fechamento das escolas do país desde o dia 16 de março, as universidades e 
faculdades tiveram 11 dias para se adaptarem ao ensino a distância. No dia 23 de março, 
as instituições de ensino superior concluíram a transição e iniciaram as atividades 
online. 

Referência:  
https://dailynewshungary.com/coronavirus-hungary-higher-education-institutions-
move-classes-online/ 
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Creches e escolas fechadas 
Irlanda 

As creches e escolas de ensino fundamental e superior ficarão fechadas até o dia 19 de 
abril. O Programa de Refeição Escolar será mantido.  

Referência:  
https://www.gov.ie/en/press-release/4366e7-statement-from-the-department-of-education-
and-skills-on-covid-19/  
https://www.gov.ie/en/publication/6973bc-daily-briefing-on-the-governments-response-to-
covid-19-monday-30-mar/#supporting-citizens-abroad 

3. Ações de Retomada 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Novas rotinas para conviver com o vírus 
Coreia do Sul 

Após ter reduzido o número de novos casos diários, os sul coreanos podem estar 
entrando na “segunda onda” de infecções, observando um leve aumento nesse número 
recentemente. Cientistas e políticos do país acreditam que, para retomar à normalidade, 
será preciso aprender a conviver com o vírus, realizando cursos alternados com aulas 
presenciais e outro com aulas online, para diminuir o número de alunos nas salas de 
aula. 

Referência:  
https://www.nbcnews.com/news/world/south-korea-s-return-normal-interrupted-
uptick-coronavirus-cases-n1176021 
https://www.bbc.com/news/world-asia-52230371 

Reabertura de escolas  
Dinamarca 

As escolas da Dinamarca começaram a reabrir suas portas na quarta-feira (15/04), após 
um mês de fechamento em consequência da pandemia do novo coronavírus, 
condicionadas à garantia de distanciamento entre os alunos e a lavagem das mãos. 
Porém, as aulas foram retomadas apenas na metade das cidades e em 35% dos centros 
de ensino de Copenhague.  

Referência:  
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/04/15/dinamarca-comeca-a-
reabrir-escolas-apos-um-mes-de-confinamento-por-pandemia.htm 

Reabertura gradual de creches e escolas 
França 

 

O presidente Emmanuel Macron anunciou a reabertura de creches e escolas em todo 
país a partir de 11 de maio. Essa medida ocorrerá de maneira progressiva e não 
acontecerá para todos no mesmo dia. Todos os locais de ensino serão desinfetados e 
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máscaras serão distribuídas para alunos e professores. Também é possível que as aulas 
tenham um número reduzido de alunos. 

Referência:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/14/reabertura-de-escolas-a-partir-de-
11-de-maio-anunciada-por-macron-gera-polemica-na-franca.ghtml 

Escolas e lojas abertas 
Taiwan  

O país é um dos poucos que mantém suas escolas e grande maioria das lojas abertas. 
Para que isso seja possível, todos os estabelecimentos oferecem desinfetantes para as 
mãos. As crianças devem ter suas temperaturas checadas todos os dias, antes de 
entrarem nos colégios, devem utilizar máscaras durante todo o dia e, durante o almoço, 
são colocadas barreiras de plástico para evitar o contágio.  

Referência:  
https://www.cbc.ca/news/business/taiwan-covid-19-lessons-1.5505031 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw 

4. Outras ações 

As medidas para mitigar os impactos da Covid-19 na área da educação vão além das 
iniciativas de ensino à distância. Nesse sentido, governos adotaram assistência infantil 
gratuita, criaram programas de bolsas de estudos em virologia e também repensaram 
o calendário letivo, tanto no que se refere à admissão de novos professores quanto ao 
possível encerramento no ano letivo. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Alimentação escolar em casa 
Guatemala 

Famílias de crianças que recebiam alimentação escolar estão recebendo vales para 
comprar comida, já que as escolas estão paradas até dia 30 de abril. 

Referência:  
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/se-amplia-entrega-de-la-alimentacion-
escolar-por-otros-14-dias-de-cuarentena/ 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Um milhão de famílias recebem assistência infantil gratuita 
Austrália 

O primeiro-ministro do país anunciou que cerca de um milhão de famílias na Austrália 
terão acesso à creche gratuita em resposta ao surto do novo coronavírus. O plano 
também apoiará o setor de educação e assistência infantil durante a crise. 

Referência:  
https://edition.cnn.com/2020/04/02/asia/australia-childcare-coronavirus-morrison-scli-
intl/index.html 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/14/reabertura-de-escolas-a-partir-de-11-de-maio-anunciada-por-macron-gera-polemica-na-franca.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/14/reabertura-de-escolas-a-partir-de-11-de-maio-anunciada-por-macron-gera-polemica-na-franca.ghtml
https://www.cbc.ca/news/business/taiwan-covid-19-lessons-1.5505031
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/se-amplia-entrega-de-la-alimentacion-escolar-por-otros-14-dias-de-cuarentena/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/se-amplia-entrega-de-la-alimentacion-escolar-por-otros-14-dias-de-cuarentena/
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Bolsa de estudos em Virologia no combate à Covid-19  
Portugal  

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) lançou um programa de bolsas na área de 
virologia focado no combate à covid-19, com uma verba anual de 3,5 milhões de Euros, 
segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O programa denominado 
“Doctorates4 covid-19” tem pretensão de formação doutoral por pelo menos 5 anos 
consecutivos, e esse ano abrirá pelo menos 50 bolsas através de um concurso. 

Referência:  
https://www.publico.pt/2020/04/07/ciencia/noticia/covid19-35-milhoes-euros-bolsas-virologia-
combate-doenca-1911334  

Mudanças no cronograma para novas admissões de professores  
França  

A SciencesPo publicou em seu site uma série de informações para candidatos ao ano 
acadêmico de 2020. Haverão modificações no cronograma e os procedimentos para 
fazerem essas admissões. Essa campanha foi feita para que não percam o número de 
admissões e também entendam o momento da pandemia. 

Referência:  
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/actualites/covid-19-informations-aux-candidats-
pour-la-rentree-2020.html  

Conselho de Ministros aprova projeto de decreto para preparar encerramento do ano 
letivo 
Itália  

O Conselho de Ministros deu luz verde ao decreto escolar, com todas as medidas para 
terminar o ano letivo na época da Covid-19. O projeto contempla tanto a possibilidade de 
reinício, quanto de encerramento do ano letivo com aprovação automática de todos os 
estudantes. 

Referência:  
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/06/news/il-consiglio-dei-ministri-approva-il-
decreto-sulla-scuola-1.38686198 

 

Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

Países 
Adaptação de estruturas 

escolares 

Apoio 
Governamental ao 
Ensino à Distância 

Ações de retomada Outras Ações 

Argentina  X   

Austrália    X 

Áustria  X   

Brasil  XXX   

Canadá  X   

Chile X X   

China XX X   
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Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

Países 
Adaptação de estruturas 

escolares 

Apoio 
Governamental ao 
Ensino à Distância 

Ações de retomada Outras Ações 

Colômbia  X   

Coréia do Sul XX X X  

Dinamarca   X  

França XXXX X X X 

Guatemala    X 

Hong Kong  X   

Hungria  X   

Irlanda  X   

Itália    X 

Japão  X   

Portugal    X 

Taiwan   X  

X = ação adicionada na 6ª edição  X = ação adicionada na 5ª edição  X = ação mapeada em edições  
anteriores 
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MOBILIDADE 
Uma das principais medidas adotadas para controlar a disseminação do coronavírus é a 
quarentena obrigatória. Como forma de incentivar as pessoas a ficarem em casa, os 
sistemas ferroviários e de transportes públicos de diversos países estão com circulação 
reduzida ou interrompida. 

Por outro lado, contudo, é importante garantir que os profissionais da saúde possam 
chegar às áreas que necessitam de atendimento. Para tanto, medidas como a gratuidade 
no transporte público para esses profissionais estão sendo implementadas. 

Medidas de mobilidade têm sido implementadas com foco na facilidade de acesso a 
serviços de saúde, suporte a empresas que tem tido demanda reduzida, suspensão de 
determinados serviços, restrição de modais compartilhados, além de ações de 
desinfecção e limpeza de trens e ônibus. 

 

Ações mapeadas - 6ª Edição 
País Controle da circulação de pessoas Ações de retomada 

Finlândia  X 

Rússia X  
Taiwan  X 

X = número de iniciativas por país, adicionadas na 5ª edição 

 

1. Controle de Transporte Público e Compartilhado 

O transporte público é uma das principais áreas no modo de prevenção e combate ao 
coronavírus. Para isso, a maioria dos governos decidiu adotar medidas restritivas em 
relação ao setor, como o fechamento de estações, limitação da capacidade para o 
número de pessoas sentadas, uso obrigatório de máscaras e suspensão dos serviços de 
veículos compartilhados (bicicletas e patinetes, por exemplo). 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Aumento no número de meios de transporte públicos  
São Paulo, Brasil 

Para atender a demanda das pessoas que ainda precisam continuar trabalhando 
durante a quarentena e dependem do transporte público para se locomoverem, a 
SPTrans colocará mais 163 ônibus em circulação, totalizando 394. Esse acréscimo será 
distribuído entre 157 linhas de pontos estratégicos da cidade, como terminais e estações 
de metrô.   

Referência: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-coloca-onibus-extras-em-pontos-estrategicos-
da-cidade 
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Reabertura de estações de metrô 
Buenos Aires, Argentina 

Visando facilitar a mobilidade de pessoas que estão precisando ir aos bancos, onze 
estações próximas a bancos serão reaberta entre 9:30 até 15:30. Apenas aqueles que 
tem que fazer transações essenciais em bancos que devem viajar, e ainda assim, todos 
devem permanecer sentados e respeitando as regras de distanciamento social. 

Referência: 
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/reabren-once-estaciones-de-subte-para-
facilitar-el-acceso-los-bancos 

Uso obrigatório de máscaras no transporte público 
Quênia 

O governo queniano determinou para operadores e passageiros o uso obrigatório das 
máscaras no transporte público. O secretário de saúde Mutahi Kagwe fez um apelo para 
que as máscaras continuem sendo vendidas a baixo custo no mercado. Foi anunciada 
também a produção e distribuição de máscaras em lugares públicos. 

Referência: 
http://www.mygov.go.ke/index.php?act=article&id=90 

Redução do volume de transporte público em circulação  
Irlanda 

Como resposta ao requerimento de distanciamento social, o sistema de transporte 
público do país terá sua tabela de horários revisada e estará funcionando para todas as 
companhias de transporte a partir do dia 1 de abril. Os serviços irão ser reduzidos a 
aproximadamente 80% do convencional.  

Referência: 
https://www.gov.ie/en/publication/aabc99-daily-briefing-on-the-governments-response-to-
covid-19-friday-27-mar/#response-and-updates-on-concerns 

Suspensão de tarifas para profissionais da saúde  
Rio de Janeiro, Brasil 

O governador do estado, Wilson Witzel, anunciou que policiais e profissionais da área da 
saúde serão isentos das tarifas de transportes públicos a partir do dia 26 de março.  

Referência: 
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-policiais-profissionais-da-saude-serao-isentos-de-
pagar-passagem-em-transportes-publicos-24329844 

Hungria 

Profissionais da saúde estão isentos de tarifas de transporte público de longa distância 
em todo o país. Os profissionais podem viajar de graça pelas companhias ferroviárias 
MÁV e GYSEV, bem como pela Volánbusz e outras empresas de ônibus para longas 
viagens.  
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Referência: 
https://dailynewshungary.com/coronavirus-health-care-workers-to-use-long-distance-public-
transport-for-free/ 

Orientações para transportes públicos 
São Paulo  

Foi publicado um decreto com algumas orientações para transportes públicos, como 
fixação de informativos nas garagens e pontos de ônibus sobre as medidas para 
proteção pessoal; adequação da frota em relação a demanda; divulgação de mensagens 
sonoras de prevenção em terminais; higienização total dos ônibus, incluindo ar 
condicionado; disponibilização de álcool em gel; etc.  

Referência: 
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 

Serviços relacionados a automóveis são suspensos 
Irlanda 

O Ministro de Transporte, Turismo e Esporte, Shane Ross, e a Autoridade de Segurança 
Rodoviária (RSA) confirmaram que o Serviço Nacional de Licença de Motorista, Serviço 
Nacional de Teste de Carro e o Sistema Comercial de Teste de Carros estão suspensos 
por tempo indeterminado a partir do dia 27 de março.  

Referência: 
https://www.gov.ie/en/press-release/41bf5e-statement-from-the-minister-of-
transport-tourism-and-sport-shane-ros/  

2. Controle da circulação de pessoas 

O avanço das medidas de isolamento e distanciamento social tem trazido novas posturas 
em relação à circulação de pessoas. Muitos governos efetuaram medidas brandas e, 
diante de desrespeitos dessas medidas, recrudesceram tais ações. Posturas restritivas 
sobre a circulação de pessoas inclui medidas de imigração e também aquelas que 
incidem sobre os nacionais 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Permissão digital para circulação de pessoas 
Moscou, Rússia 

Por ser o epicentro de casos do novo coronavírus no país, o prefeito de Moscou, Serguei 
Sobianin, determinou que, a partir do dia 13 de abril, os moscovitas terão de pedir 
permissão à prefeitura para se deslocarem, de veículos ou transportes públicos, de suas 
casas ao trabalho médicos ou às segundas residências. O pedido pode ser feito pela 
internet, no site da prefeitura. 

Referência: 
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/moscou-adota-permissao-digital-
para-controlar-o-confinamento.ghtml 

Restrição de movimento dividido por gênero 
Bogotá, Colômbia 

Serão restringidas, por gênero, as saídas para comprar alimentos, remédios e realizar 
transações financeiras. Mulheres em dias pares, homens em dias ímpares e 
transgêneros circularão de acordo com o gênero que se identificam. 

Referência: 
https://www.elobservador.com.uy/nota/coronavirus-bogota-impondra-
restricciones-por-genero-para-salir-de-casa-20203410340 

Aplicativo para rastrear pessoas com COVID-19 
Austrália 

O governo australiano pretende adotar um aplicativo para celular que rastreia as 
pessoas com resultado positivo para o novo coronavírus, como também as pessoas com 
quem elas entram em contato. O aplicativo deve ser apresentado ao gabinete nacional 
da Austrália durante a próxima semana como parte de uma estratégia mais ampla para 
controlar a pandemia e atualizar a capacidade de responder a surtos. 

Referência: 
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/australian-
government-plans-to-bring-in-mobile-phone-app-to-track-people-with-
coronavirus 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Prevenção de contaminação 
São Tomé e Príncipe 

São Tomé e Príncipe é um dos poucos países do mundo onde ainda não foram detectados 
casos de contaminação com a COVID-19. A fim de prevenir o surgimento de casos o 
governo adotou medidas como, limitação de número de passageiros no transporte 
público e restringiu o horário de funcionamento de dois dos principais mercados no 
centro da capital encerrarão suas atividades às 18 horas.. 

Referência: 
http://www.rfi.fr/pt/s%C3%A3o-tom%C3%A9-e-pr%C3%ADncipe/20200403-
governo-s%C3%A3o-tomense-endurece-medidas-para-combater-o-covid-19 

Controle robótico de circulação de pessoas 
Tunísia 

Para que haja certeza de que as pessoas estão respeitando o confinamento na capital 
da Tunísia, a polícia adotou o uso de robôs que circula no bairros de Tunis. O instrumento 
é capaz de detectar,  perguntar o motivo do deslocamento das pessoas e repassar as  
informações para a polícia, que dará a autorização de continuar ou de voltar para casa.  

Referência: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/moscou-adota-permissao-digital-para-controlar-o-confinamento.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/13/moscou-adota-permissao-digital-para-controlar-o-confinamento.ghtml
https://www.elobservador.com.uy/nota/coronavirus-bogota-impondra-restricciones-por-genero-para-salir-de-casa-20203410340
https://www.elobservador.com.uy/nota/coronavirus-bogota-impondra-restricciones-por-genero-para-salir-de-casa-20203410340
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/australian-government-plans-to-bring-in-mobile-phone-app-to-track-people-with-coronavirus
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/australian-government-plans-to-bring-in-mobile-phone-app-to-track-people-with-coronavirus
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/australian-government-plans-to-bring-in-mobile-phone-app-to-track-people-with-coronavirus
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https://www.bbc.com/afrique/region-52173171 

Confinamento e hospitalização sistemática para combate ao coronavírus  
Ruanda  

Além das medidas de higiene adotados antes o registro do primeiro caso, o Ruanda tinha 
tomado medidas de confinamento para evitar o aumento de casos de coronavírus. Com 
mais de 100 casos, o governo passou a adotar  outras medidas mais rígidas como a 
hospitalização sistemática dos casos testados positivos, com objetivo principal de 
garantir que não haja pessoas contaminadas circulando. 

Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200407-coronavirus-comment-le-rwanda-fait-face-
%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-covid-19 

Transporte para agentes de saúde 
Bogotá, Colômbia 

Onze novos serviços do Sistema de Transporte Urbano de Bogotá começaram a ser 
disponibilizados aos profissionais de saúde e outros trabalhadores da rede hospitalar. 
As rotas terão paradas únicas no hospital ou estação mais próxima, operando durante 
os horários de mudança de turno dos centros de saúde.  

Referência: 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/rutas-de-transmilenio-para-
medicos 

3. Ações de Retomada 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Suspensão das restrições de movimento  
Finlândia  

O governo finlandês decidiu, no dia 14 de abril, suspender as restrições ao movimento 
na região de Uusimaa, onde fica a capital Helsinque. A decisão é respaldada pela 
avaliação do Ministério dos Assuntos Sociais e Saúde e do Instituto Finlandês de Saúde 
e Bem-Estar sobre o desenvolvimento da epidemia.  

Referência: 
https://valtioneuvosto.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/10616/xx-1   

Controle da doença durante feriado nacional 
Taiwan 

Em decorrência do feriado nacional de três dias para o “Festival da Varredura da 
Tumba”, que provoca grande movimentação de pessoas pelo país, o governo adotou 
medidas para evitar a disseminação da doença nesse período. Aos passageiros de trens 
e ônibus o uso de máscaras era obrigatório, além da checagem da temperatura corporal. 
Apenas os assentos reservados foram permitidos para as viagens, evitando 
aglomerações.  
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Referência: 
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=174554 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw 
 

Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

País 
Controle de transporte público e 

compartilhado 
Liberação de 

estacionamento nas ruas 
Controle da circulação 

de pessoas 
Ações de retomada 

Argentina XXXX X   

Brasil XXX    

Canadá XX    

Chile X    

Colômbia X  X  

Coréia do Norte X    

Coréia do Sul X    

Espanha XXX X   

Estados Unidos XX    

Finlandia    X 

França XX X   

Hungria X    

Itália X    

Irlanda XX    

Quênia X    

Ruanda   X  

Rússia X  X  

São Tomé e Príncipe   X  

Taiwan    X 

Tunísia   X  

X = ação adicionada na 5ª edição  X = ação adicionada na 4ª edição    X = ação mapeada em edições 
anteriores 
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https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2w4j8cr2qw


 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  

106 

SAÚDE  
A rapidez com a qual o novo coronavírus espalha pelo mundo, requer que medidas de 
saúde sejam implementadas de maneira célere e eficaz a fim de garantir a segurança e 
saúde de todos. Para isso, diversos países estão implementando a quarentena 
obrigatória como maneira de diminuir o número de pessoas infectadas, assim como 
medidas que buscam incentivar o setor médico e possibilitar que esse tenha capacidade 
de atender aos necessitados. Isso envolve a realização de investimentos para que as 
indústrias do setor de saúde possam aumentar a sua produção, assim como a utilização 
de estádios, ginásios e outros locais públicos para atendimento médico de forma 
temporária. Esforços também têm sido despendidos no tratamento de vítimas do vírus 
em vários países. 

Os serviços de saúde precisam, contudo, ter grande atenção às populações na faixa de 
risco, às capacidades dos hospitais, à disponibilidade de insumos de atendimento 
médico e aos riscos de infecção em ambientes hospitalares. Nas diversas ações 
mapeadas, pode-se notar grande esforço na melhoria dos diagnósticos para 
qualificação dos dados e atendimento correto, protocolos de ação com pessoas doentes, 
proteção a idosos, soluções tecnológicas de atendimento e mobilizações multinível para 
reforço da capacidade de atendimento. 

Ações mapeadas - 6ª Edição 

País Hospitais de 
Campanha 

Medidas de Reforço ao 
Atendimento 

Cooperação 
Internacional 

Ações de 
retomada 

Outras 
Ações 

Angola   X   

Áustria   X   

China    X  

Fiji    X  

França     X 

Grécia   X   

índia X     

Itália    X  

Japão  X    

México  X    

Nigéria X X X   

Tunísia   X   

X = número de iniciativas por país, adicionadas na 6ª edição. 

 

1. Hospitais de Campanha 

Uma das mais recentes novidades no setor de saúde é a montagem de hospitais de 
campanha. A experiência da Itália e da China com internações e óbitos resultantes do 
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coronavírus impulsionou movimentos de diversos países para a criação desses hospitais 
e esse fenômeno tem sido observado no mundo inteiro. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Centro de quarentena em estabelecimento esportivo 
Mumbai, India  

O governo municipal de Mumbai decidiu transformar a cúpula do clube poliesportivo 
nacional da Índia em uma instalação para aqueles que não podem fazer o isolamento 
em casa. O estabelecimento possui a capacidade de alocar de 400 a 500 pacientes em 
camas espalhadas pelas quadras esportivas. 

Referencia: 
https://khabar.ndtv.com/video/show/news/quarantine-center-for-500-people-at-nsci-mumbai-
545212 

Utilização de estádio como centro de isolamento 
Lagos, Nigéria 

Diante da sobrecarga dos hospitais causada pelos casos do novo coronavírus, o governo 
nigeriano irá construir hospitais improvisados. O estádio Onikan, em Lagos, foi 
convertido para servir como um centro de isolamento para os casos de COVID-19. Com 
sua capacidade de 110 leitos, foi construído em parceria com um banco comercial para 
aliviar a pressão sobre o centro de doenças infecciosas de Yaba. 

Referencia: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52246452 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Vagões de trem transformados em salas emergenciais de isolamento 
Índia 

A Índia interrompeu os serviços de trem devido à pandemia e as autoridades indianas 
transformaram os vagões em salas de isolamento emergencial para os pacientes 
diagnosticados que não podem retornar a suas casas, transformando as linhas 
ferroviárias em “hospitais móveis”. 

Referencia: 
https://news.detik.com/foto-news/d-4967393/india-ubah-gerbong-ka-jadi-ruang-isolasi-
pasien-corona/2 

 

Abertura de novo hospital para combater a doença  
Londres, Reino Unido 

Foi construído em menos de 10 dias, um hospital com a capacidade de 4 mil leitos, 
equivalente a 10 hospitais convencionais. O hospital foi erguido com auxílio do exército 

https://khabar.ndtv.com/video/show/news/quarantine-center-for-500-people-at-nsci-mumbai-545212
https://khabar.ndtv.com/video/show/news/quarantine-center-for-500-people-at-nsci-mumbai-545212
https://www.bbc.com/afrique/region-52246452
about:blank
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britânico e conta com 500 leitos. A inauguração ocorrida no dia 3 de abril foi feita por 
videoconferência pelo Príncipe Charles. 

Referência: 

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

Hospital exclusivo para COVID-19 
Niterói, Brasil 

A prefeitura estimou que seria necessário criar 200 leitos exclusivos para pacientes com 
a COVID-19 e que o ideal seria concentrar o maior número possível deles em um lugar 
só para evitar a disseminação da doença e concentrar a expertise médica. Com isso, 
resolveu-se alugar por um ano um hospital privado recém acabado que ainda não estava 
em uso.  

Referencia: 
https://pleno.news/saude/niteroi-tera-1o-hospital-com-tratamento-exclusivo-para-covid-
19.html 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/coronavirus-unidade-dedicada-casos-graves-sera-
inaugurada-em-niteroi-24356823 

Construção de um hospital para combate ao novo coronavírus 
Berlim, Alemanha 

O governo alemão anunciou a construção de um modelo de hospital que seria algo entre 
um hospital convencional e um hospital de campo em um espaço de exposição em 
Berlim, para servir como um hospital de reserva para quando os demais atingirem a 
capacidade máxima. Contará com 500 leitos e deve ficar pronto em um prazo de 100 
dias. 

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

Hospitais temporários  
Cidade do México, México 

A Cidade do México abrirá sete hospitais temporários em diferentes locais da capital a 
fim de atender casos suspeitos de contaminação com o novo coronavírus. Ao total serão 
195 novos leitos. 

Referência:  

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HOSPITALES%20COVID-
19/MODULOS%20DE%20ATENCION%20DE%20EMERGENCIA_V4_compressed.pdf 

Shopping center transformado em hospital  
Jakarta, Indonésia 
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Com permissão das autoridades de Jakarta e fornecimento de equipamentos pelo 
governo da indonésia, a maior rede de hospitais do país está construindo um centro de 
atendimento e tratamento para pacientes com Coronavírus em um shopping center 
cujas atividades foram cessadas durante a pandemia. 

Referencia: 
https://jakartaglobe.id/vision/siloam-turns-shopping-center-in-south-jakarta-into-covid19-
hospital 

Isenção de requisito de licença de construção para hospitais de campo 
Suécia 

O governo da Suécia está propondo isenções temporárias para permitir a construção de 
hospitais de campo e prédios temporários, por entenderem que os seus serviços de 
saúde e assistência médica são insuficientes para atender a demanda por atendimento. 
Essa proposta foi encaminhada ao Conselho de Legislação.  

Referencia: 
https://www.government.se/press-releases/2020/04/field-hospitals-to-be-exempted-from-
building-permit-requirement-due-to-covid-19/  

Hotéis transformados em hospitais para pacientes em quarentena 
Madri, Espanha 

Buscando atender ao grande número de infectados, alguns dos hotéis fechados pelo 
decreto governamental foram transformados em centros de atendimento e quarentena 
a pacientes em estado de recuperação da doença. O contato dentro dos hotéis é mínimo: 
há elevadores separados para pacientes e profissionais da saúde, as quatro refeições 
diárias são deixadas nas portas dos quartos, entre outras medidas de distanciamento. 

Referencia: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/04/hoteis-da-espanha-oferecem-
quarentena-cinco-estrelas-para-pacientes-com-coronavirus.ghtml 

Implementação de novos leitos 
São Paulo, Brasil 

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.  

Referencia: 
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-inicia-montagem-dos-hospitais-de-campanha-
com-dois-mil-leitos 

Adaptação de espaços públicos 
Colômbia 
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As forças militares preparam hospitais de campo para atender a uma eventual 
emergência. O Aeroporto Internacional El Dorado tem condições de atuar como um hotel 
temporário para pessoas que não conseguiram deixar o país. O Hospital Militar de 
Bogotá é um dos locais onde estão sendo adaptadas 12 tendas. Isso ocorre em 
antecipação ao ponto crítico da crise no país. 

Referencia: 
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-asi-se-preparan-los-hospitales-de-
campana-475838 

Instalação de novo hospital 
Madri, Espanha 

A região de Madri, a mais afetada pelo novo coronavírus na Espanha, instalará um 
hospital com 5,5 mil leitos para pacientes leves e uma unidade de terapia intensiva (UTI), 
com o apoio do Exército. Ele será instalado no IFEMA, e pretende "responder à demanda 
de atendimento que se espera nos próximos dias", anunciou o governo regional através 
de uma mensagem no Twitter. 

Referencia: 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/llegan-los-primeros-pacientes-al-hospital-abierto-en-
los-pabellones-de-ifema.html 

Hospital de Campanha 
Lisboa, Portugal 

Um hospital de campanha está sendo instalado pela Prefeitura em um estádio 
universitário com capacidade para 500 camas. Será um hospital de retaguarda para 
doentes menos graves, mas que ainda necessitem de cuidados hospitalares. O projeto 
foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Lisboa, que cedeu o espaço, as 
Forças Armadas, que disponibilizarão camas e refeições, e com o Hospital de Santa 
Maria. 

Referencia: 
https://www.lisboa.pt/atualidade/noticias/detalhe/hospital-de-campanha-em-lisboa-com-
capacidade-para-500-camas 

Federação de futebol do Equador sede sua instalação às autoridades de saúde  
Quito, Equador  

A federação equatoriana de futebol (FEF) colocou à disposição das autoridades de saúde, 
as próprias instalações para que sejam utilizadas como albergue.  

Referencia: 
https://www.foxsports.com.ar/news/445248-la-fef-ofrecio-la-casa-de-la-seleccion-como-sede 
-sanitaria  
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2. Testes e Exames 

A busca por dados mais precisos e rápidos de transmissão do vírus também motivou 
esforços para sofisticação dos exames e testes, com parcerias público-privadas, 
investimentos em tecnologia e financiamentos públicos diretos. 
 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Campanha de triagem de casos positivos em asilos  
França  

O Ministro da Solidariedade e Saúde, Olivier Veran, anunciou a implementação de uma 
campanha de triagem por toda França. Serão realizadas triagens com pessoas com 
deficiência, idosos residentes de asilos e funcionários que supervisionam esses idosos. 
A ideia é poder separar os casos positivos e agrupá-los em locais específicos para evitar 
a proliferação. 

Referencia: 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/06/coronavirus-la-france-lance-une-grande-campagne-de-
depistage,8835472.php 

Cientistas iniciam testes de possíveis vacinas 
Austrália 

Cientistas australianos começaram testes em laboratório de duas possíveis vacinas 
contra o novo coronavírus. As vacinas foram liberadas para testes em animais pela 
Organização Mundial da Saúde. A agência nacional de ciências da Austrália avaliará se 
as vacinas funcionam e se são seguras para os seres humanos. Os resultados de testes 
em animais podem sair em junho deste ano. 

Referencia: 
https://www.bbc.com/news/world-australia-52130402 

Vans móveis para testes do novo coronavírus  
Johannesburg, África do Sul 

O ministro da saúde pública da África do Sul, no programa de luta contra a Covid-19, 
iniciou uma campanha de testes móveis. Disponibilizou 60 vans que circulam na capital 
sul-africana para realização de até 30 mil testes de casos suspeitos da Covid-19 para as 
pessoas que não tem condições de ir aos hospitais. Essa iniciativa pode ser ampliada no 
futuro em outras cidades. 

Referencia: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200404-coronavirus-l-afrique-sud-met-en-place-vans-mobiles-
%C3%A9tendre-le-d%C3%A9pistage 

Testes por drive-in 
Koper, Eslovênia 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


SAÚDE 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

112 

Foi implementado no país teste para coronavírus em drive-in, localizado no município 
de Koper. Este é um método que, além de mais rápido, por durar cerca de 10 minutos, 
é mais econômico, no sentido de economizar equipamentos médicos em escassez. A 
pessoa que estiver com sintomas ou suspeita de coronavírus pode entrar em contato 
com o centro de saúde comunitário e agendar uma data para realizar o teste. 

Referencia: 
https://www.total-slovenia-news.com/politics/5973-covid-19-slovenia 

Testes em massa 
Goiás, Brasil 

Segundo o Secretário da Saúde de Goiás, o Ministério da Saúde enviará 13 mil testes 
para detectar infecção por coronavírus. São testes rápidos destinados, principalmente, 
para profissionais da saúde e pessoas que apresentarem os sintomas. Apesar disso, a 
medida de isolamento social deve ser mantida. 

Referencia: 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/02/goias-vai-receber-13-mil-testes-para-
detectar-infeccao-por-coronavirus-diz-secretario.ghtml 

Testes por drive-through 
Belfast, Irlanda do Norte 

Com a confirmação de 97 novos casos infectados em apenas 24h, o Ministério de 
Infraestrutura do país realizou a abertura de centros de testes para a COVID-19. O 
governo acredita que a forma mais eficaz de conter o avanço da doença é detectando 
novos casos o quanto antes, o que será possível com o aumento do número de testes 
realizados.  

Referencia: 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-
52193662?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/coronavirus&link_location=live-
reporting-story 

Exames em domicílio para população idosa 
Ho Chi Minh, Vietnã 

A cidade de Ho Chi Minh fornecerá exames de saúde em domicílio para pessoas idosas 
com ou sem seguro de saúde. Os médicos de hospitais particulares receberão apoio do 
financiamento do fundo de prevenção de epidemias de Covid-19 da cidade para custear 
esses exames. 

Referencia: 
https://vtc.vn/tin-tuc-24h/nguoi-cao-tuoi-tai-tphcm-se-duoc-kham-benh-tai-nha-de-phong-
covid-19-ar538391.html 

Testes para Coronavírus 
São Paulo, Brasil 
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Governo do Estado de São Paulo anunciou 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 na capital, confirmando a aquisição de 100 mil exames para 
uso nos postos da rede municipal de saúde.  

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

Importação de testes para COVID-19 
Colômbia  

O vice-presidente da Colômbia confirmou a primeira importação de 50 mil testes COVID-
19 PCR RT da Coréia, com o qual o resultado pode ser obtido em 4 horas. Além do 
Instituto Nacional de Saúde, algumas universidades e laboratórios departamentais se 
preparam para apoiar o diagnóstico de Coronavírus em todo o país.  

Referencia: 
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 

Testes em Escala  
Alemanha  

Segundo a Associação Nacional de Médicos Estatutários de Seguros de Saúde da 
Alemanha, na semana do dia 9 de março foram realizados 100 mil testes de Covid-19. O 
país está utilizando a estratégia de testes em escala para combater o coronavírus. A 
identificação antecipada de casos infectados facilita o combate contra a doença para 
evitar transmissões.  

Referencia: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/28/como-a-alemanha-avanca-
para-conter-o-novo-coronavirus-e-salvar-vidas.ghtml 

Lições da Coréia do Sul 
Coréia do Sul 

Até o momento, o país testou mais de um quarto de milhão de pessoas para o vírus em 
mais de 600 locais de teste em todo o país, com capacidade para testar até 20.000 
pessoas por dia. Os resultados são divulgados, em média, dentro de 6 horas via 
mensagem de texto. 

Referencia: 
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https://thediplomat.com/2020/03/a-democratic-response-to-coronavirus-lessons-from-south-
korea/ 

Testes feitos em cabines  
Coreia do Sul 

A Coreia do Sul foi elogiada por sua resposta à COVID-19, que combina testes 
generalizados com estratégias inovadoras, como "cabines telefônicas" públicas que 
separam o profissional de saúde e o paciente e podem fornecer resultados em sete 
minutos. Além disso, houve esforços na captação de dados públicos e privados 
disponíveis para rastrear o paradeiro e a rotina dos pacientes. 

Referencia: 
https://thediplomat.com/2020/03/south-korea-the-politics-of-covid-19/ 

Testes feitos em todas as pessoas que dão entrada no hospital de San Juan  
San Juan, Costa Rica  

O hospital Hospital San Juan de Dios irá testar todas as pessoas que derem entrada no 
hospital para detectar casos de COVID-19.  

Referencia: 
https://twitter.com/presidenciacr/status/1244322077689208835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw 
camp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F 
29%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

3. Medidas de Reforço ao Atendimento 

Foram mapeadas também uma série de novidades na abordagem e no reforço aos 
atendimentos, com preocupações com a saúde mental de pessoas em isolamento ou 
quarentena, novas tecnologias para produção de equipamentos médicos, troca 
internacional de conhecimentos e experiências, e parcerias entre governo e saúde 
privada. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Novo centro de isolamento em Abuja 
Abuja, Nigéria 

O ministro nigeriano do Território da Capital Federal, Muhammed Musa Bello, 
inspecionou as instalações e equipamentos do novo centro de isolamento recém-
construído para pacientes com COVID-19 em Abuja. 

Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/04/08/coronavirus-au-nigeria-un-nouveau-centre-d-isolement-
a-abuja/ 

Aeroporto transforma-se em dormitório 
Tóquio, Japão 
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O saguão do Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, transformou-se numa 
espécie de dormitório para pessoas que têm que esperar pelos testes para a COVID-19.  
O espaço, com dezenas de camas de papelão, destina-se a todos aqueles que não 
tenham possibilidade de aguardar pelos resultados dos testes num dos hotéis 
disponibilizados pelo governo. 

Referencia: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1455804/aeroporto-de-toquio-transforma-se-em-
dormitorio-com-camas-de-cartao 

Uso de túneis desinfetantes  
México 

Foram implantados túneis e cabines desinfetantes nas portas de prédios públicos como 
palácios municipais, ministério público, hospitais e mercados. Eles podem desinfetar 
até 30 pessoas por minuto, usando um nebulizador desinfetante. A tecnologia é 100% 
mexicana.  

Referencia: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/coronavirus-en-mexico-asi-funcionan-los-
tuneles-sanitizantes-que-combaten-el-covid-19-en-20-segundos/ 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Convocação de profissionais para o combate ao novo coronavírus. 
Brasil 

Com base na Lei 13.979/2020 diversos profissionais poderão ser convocados para o 
combate ao novo coronavírus. A convocação poderá ser feita pelos estados, municípios 
e DF para atuar na assistência aos usuários do SUS, em todos os níveis de atenção. 
Dentre os profissionais que podem ser convocados estão: serviço social, biologia, 
biomedicina, educação física, farmácia, medicina, medicina veterinária, entre outros.  

Referencia: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/ministerio-da-saude-convoca-
veterinarios-dentistas-e-ate-profissionais-de-educacao-fisica-no-combate-ao-novo-
coronavirus.ghtml 

Uso de anestésico veterinário  
França  

Para solucionar a falta de anestésicos no país, a França autorizou a utilização de 
medicamentos veterinários à base de propofol em pacientes graves da COVID-19. Já foi 
provado que o remédio não traz nenhum risco à saúde humana e que tem o mesmo 
efeito. O remédio facilitará a respiração artificial para pacientes entubados. A decisão 
foi emitida no Diário Oficial francês no dia 3 de abril.  

Referencia: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/franca-autoriza-uso-de-
anestesico-veterinario-para-tratar-doentes-com-covid-19.ghtml 

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1455804/aeroporto-de-toquio-transforma-se-em-dormitorio-com-camas-de-cartao
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https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/coronavirus-en-mexico-asi-funcionan-los-tuneles-sanitizantes-que-combaten-el-covid-19-en-20-segundos/
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Contratação de médicos 
México 

Após reconhecer um déficit de especialistas no sistema de saúde do país, o presidente 
do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta terça-feira (7) que seu 
governo contratou 3.000 médicos para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. 

Referencia: 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/04/07/mexico-contrata-3000-medicos-
para-enfrentar-coronavirus.htm 

Transferência de prestadores privados de saúde para a rede pública 
Chile 

O Ministério de Saúde do Chile informou que todos os prestadores privados de saúde 
passaram para a rede pública para o combate ao vírus. 

Referencia: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/04/02/publican-decreto-que-suma-al-
sector-privado-para-enfrentar-covid-19-permitira-aumentar-38-mil-camas.shtml 

Facilitação da importação de produtos para o combate ao novo coronavírus 
Brasil 

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu a zero por cento o Imposto de 
Importação de 25 insumos, componentes e acessórios usados na fabricação e operações 
de respiradores, ventiladores pulmonares e máscaras de proteção, até 30 de setembro 
de 2020. 

Referencia: 
https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-governo-facilita-importacao-de-pecas-para-
respiradores-mascaras-
24348700?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 

Multas por exportação ilegal de suprimentos médicos 
Austrália 

Em medida para controlar os suprimentos médicos dentro do país, o governo 
australiano punirá as pessoas que exportarem ilegalmente suprimentos médicos 
essenciais (máscaras, desinfetante para as mãos, etc) com multas de até U$128.275. 
Existe uma preocupação crescente do governo em tentar manter esses equipamentos 
dentro do país, para uso nacional. 

Referencia: 
https://edition.cnn.com/2020/04/02/australia/australia-coronavirus-illegal-export-fines-dp-
hnk-intl/index.html 

Exigência na qualidade de insumos exportados 
China 
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Para garantir a segurança e qualidade dos insumos exportados, empresas chinesas que 
estão exportando suprimentos médicos devem fornecer, em documentação adicional, 
evidências de que o produto atende aos padrões de qualidade. Alfândegas só permitirão 
a saída de produtos com licença atribuída pelas autoridades locais. 

Referencia: 
https://www.otempo.com.br/cidades/coronavirus-china-passa-a-exigir-mais-qualidade-de-
exportadores-de-insumos-1.2320216 

Impressão 3D para confeccionar respiradores e equipamentos de proteção 
França  

O presidente francês anunciou a iniciativa de pequenas empresas do campo da 
impressão 3D para desenvolver respiradores e equipamentos de proteção.  Diante da 
emergência sanitária, foi criado um consórcio formado pelos quatro principais grupos 
industriais franceses com o objetivo de fabricar cerca de 10 mil respiradores para 
equipar hospitais sobrecarregados por casos graves de coronavírus.  

Referencia: 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/31/respirateurs-protections-pour-les-
soignants-l-impression-3d-mobilisee-contre-le-coronavirus_6035086_3244.html 

Parceria do governo australiano com o setor privado de saúde  
Austrália 

O governo australiano fez parceria com o setor hospitalar privado para garantir mais de 
30.000 novos leitos hospitalares e 105.000 enfermeiros e funcionários para ajudar a 
combater a pandemia. 

Referencia: 
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/australian-government-
partnership-with-private-health-sector-secures-30000-hospital-beds-and-105000-nurses-and-
staff-to-help-fight-covid-19-pandemic 

Destinação de verba para aquisição de equipamentos médicos 
Mato Grosso do Sul, Brasil 

Os recursos provenientes do cumprimento da pena de prestação pecuniária, transação 
penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais serão destinados para 
aquisição de materiais e equipamentos médicos, além de itens de higiene e proteção 
individual. 

Referencia: 
http://www.acritica.net/noticias/judiciario-de-ms-destina-mais-de-r-570-mil-no-combate-a-
covid-19-2003/443145/ 

Distribuição de kit médico 
Cidade do México, México 
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O sistema de saúde da Cidade do México está distribuindo um Kit Médico COVID-19, cuja 
entrega é feita mediante indicação dos sintomas da doença por SMS. A medida tem como 
objetivo evitar infecções e saturação dos serviços de saúde na cidade. 

Referencia: 
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/brigadas-de-salud-entregaran-kit-medico-covid-19 

Equipe de suporte médico  
Wuhan, China 

O governo chinês convocou 42.000 médicos de diversas partes do país para darem 
suporte aos pacientes de Wuhan. Os médicos convocados pertenciam a locais onde não 
houve um elevado número de infectados pelo coronavírus. Ao final de março, 7.000 
médicos já puderam voltar a suas cidades devido à diminuição drástica de novos casos 
de Covid-19 em Wuhan. 

Referencia: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/medical-support-team-workers-leave-wuhan-for-
hometowns/1786716 

Criação de comitê de emergência e gestão sanitária 
Santo Domingo, República Dominicana 

Foi criado o Comitê de Emergência e Gestão Sanitária, formado por agentes do 
Ministério da Saúde e da Assistência Social cujas principais funções são o 
desenvolvimento de políticas, estratégias e medidas para aumentar a capacidade de 
resposta à pandemia, supervisão da implementação das medidas e impulsionamento de 
parcerias público-privadas para ampliar a capacidade do sistema de saúde. 

Referencia: 
https://www.elcaribe.com.do/2020/04/01/danilo-designa-comite-de-emergencia-y-gestion-
sanitaria-para-combatir-covid-19/ 

Aumento de leitos em hospital 
Santiago, Chile 

O Hospital Metropolitano de Santiago decidiu ampliar o número de leitos para pacientes 
com o vírus de 40 para 75 camas. 

Referencia: 
https://listindiario.com/la-republica/2020/03/30/611067/homs-informa-aumenta-area-de-
aislamiento-para-pacientes-covid-19 

Governo reagrupará 15 bilhões de HUF para suprimentos de saúde  
Hungria  
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O governo húngaro irá agrupar, por decreto, mais de 15 bilhões de HUF (florim húngaro), 
o que equivale a cerca de 46 milhões de dólares, para a compra de suprimentos de saúde 
para conter o coronavírus.  

Referencia: 
https://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/news/government-to-
regroup-huf-15-billion-for-health-care-supplies 

Compras de medicamentos e material de proteção 
Costa do Marfim 

Para o combate contra a Covid-19, o governo de Abidjan disponibilizou 28 bilhões de 
Francos CFA (cerca de 46 milhões de dólares), para compras de medicamentos e 
material de proteção para o ministério da saúde pública. Além disso, o governo recebeu 
ajuda nacional e internacional para evitar uma maior propagação do vírus no país. 

Referencia: 
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10994 

Taiwan: resposta rápida, produção de máscaras e multas 
Taiwan 

O governo de Taiwan financiou pessoal militar para facilitar a produção de máscaras e 
proibiu a exportação dos itens para reforçar o suprimento interno, prevenindo 
racionamentos. Além disso, o governo está multando quem acumular suprimentos 
médicos, espalhar informações erradas ou desobedecer a ordens de quarentena. 

Referencia: 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-
strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus 

4. Cooperação Internacional 

Tendo em vista as necessidades de unir esforços para o combate à pandemia da Covid-
19, diversos governos se mobilizaram para receber pacientes de outros países 
infectados. Além disso, houve o apoio de médicos imigrantes e refugiados e o envio de 
insumos médicos e de profissionais na saúde para as regiões mais afetadas. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Envio de contêineres para ajuda no combate a COVID-19  
Áustria, Grécia  

A Áustria enviou para a Grécia cerca de 181 contêineres para ajudar ao combate à 
pandemia. Esses contêineres servirão como instalações móveis de assistência médica, 
além de um local para alocar os migrantes e refugiados. Esse movimento aconteceu 
após um pedido do governo da Grécia, que a Áustria atendeu rapidamente, diferente de 
outros países da União Europeia.  
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Referencia: 
https://www.thenationalherald.com/297014/austria-sending-181-container-shelters-for-
refugees-in-greece/  

http://en.protothema.gr/austria-supplies-greece-with-181-containers-for-refugees/  

Chegada de grupo de médicos chineses na Nigéria  
Nigéria  

Consciente da vulnerabilidade do sistema de saúde e sua alta densidade populacional, o 
governo nigeriano recebeu um grupo de médicos e suprimentos médicos chineses que 
chegaram no país no dia 08 de abril, para ajudar a combater a pandemia do novo 
coronavírus. A Nigéria registrou 254 casos confirmados de COVID-19 e seis mortes. 

Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-au-nigeria-l-arrivee-de-medecins-
chinois-fait-debat/ 

Apoio de médicos cubanos 
Angola 

Luanda, a capital angolana, recebeu, no dia 10 de abril, mais de 250 médicos cubanos 
que ajudarão as autoridades angolanas a combater a epidemia do novo coronavírus. Os 
médicos se espalharão por todo o território angolano para fortalecer, em particular, os 
serviços de terapia intensiva e pneumologia. Até o momento, Angola registrou 19 casos 
confirmados e duas mortes causadas pelo novo coronavírus. 

Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/04/11/coronavirus-en-angola-des-medecins-cubains-en-
renfort/ 

Tunísia envia médicos e enfermeiros para apoiar a Itália 
Tunísia 

Uma missão médica tunisiana, composta por médicos e enfermeiros, foi enviada para a  
Itália e para ajudar na luta contra o novo coronavírus. A missão é composta de seis 
médicos e enfermeiros voluntários que fazem parte do corpo médico militar e 
especialistas em reabilitação, anestesia ou segurança biológica. 

Referencia: 
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-la-tunisie-envoie-des-medecins-et-
infirmiers-pour-soutenir-l-italie/ 

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Apoio à França na saúde 
Áustria 

A Áustria está recebendo pacientes franceses infectados com o coronavírus, sendo o 
primeiro país que não faz fronteira com a França a receber seus cidadãos. Os doentes 
franceses ficarão internados em uma unidade de saúde na cidade de Salzburgo. 

https://www.thenationalherald.com/297014/austria-sending-181-container-shelters-for-refugees-in-greece/
https://www.thenationalherald.com/297014/austria-sending-181-container-shelters-for-refugees-in-greece/
http://en.protothema.gr/austria-supplies-greece-with-181-containers-for-refugees/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-au-nigeria-l-arrivee-de-medecins-chinois-fait-debat/
https://fr.africanews.com/2020/04/09/coronavirus-au-nigeria-l-arrivee-de-medecins-chinois-fait-debat/
https://fr.africanews.com/2020/04/11/coronavirus-en-angola-des-medecins-cubains-en-renfort/
https://fr.africanews.com/2020/04/11/coronavirus-en-angola-des-medecins-cubains-en-renfort/
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-la-tunisie-envoie-des-medecins-et-infirmiers-pour-soutenir-l-italie/
https://fr.africanews.com/2020/04/12/coronavirus-la-tunisie-envoie-des-medecins-et-infirmiers-pour-soutenir-l-italie/
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Referencia: 
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1447536/covid-19-austria-tambem-vai-receber-
doentes-franceses 

Apoio de médicos imigrantes e refugiados 
Saxônia, Alemanha 

O país tem equipamento suficiente para a crise, porém o número de médicos disponíveis 
ainda é uma preocupação. Por isso, alguns governos locais, como o da região da Saxônia, 
estão pedindo ajuda aos médicos migrantes e refugiados. O Conselho Médico da região 
divulgou que médicos sem licença também podem ajudar. Em apenas um dia foram 
contabilizados 300 médicos voluntários. 

Referencia: 
https://www.infomigrants.net/en/post/23690/germany-migrants-and-refugees-may-fill-labor-
gaps 

Envio de 50 respiradores à Espanha  
Alemanha 

No dia 3 de abril a Alemanha enviou à Espanha 50 respiradores para ajudar no 
tratamento de pacientes da COVID-19. A ação faz parte do esforço coletivo da OTAN no 
combate à pandemia.  

Referencia: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174937.htm 

Envio de médicos para a Itália 
Rússia 

Seguindo ordens diretas do próprio Vladimir Putin, a Rússia enviou equipe médica do 
exército para ajudar no combate ao novo coronavírus na Itália. As aeronaves russas 
enviaram oito brigadas de médicos militares, 100 especialistas militares em virologia e 
epidemia, veículos para desinfecção e outros equipamentos.  

Referencia: 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-italy-russia-medical-aid-help-
putin-a9416546.html 

5. Cuidados com a Saúde Psicológica 

Cuidados com a saúde psicológica também devem ser reforçados em um momento de 
crise sanitária que tem exigido a aplicação de medidas de isolamento, alterações de 
rotina e trazido muitas incertezas. A OMS alertou que o risco de contaminação e as 
incertezas podem gerar ou agravar quadros de problemas mentais preexistentes, 
motivo pelo qual países têm adotado medidas de saúde específicas nesse sentido.  

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Lançamento de campanha de saúde mental 
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Nova Zelândia 

Foi lançada uma campanha nacional de saúde mental e bem-estar, denominada Getting 
Through Together, que compartilha maneiras pelas quais os neozelandeses podem lidar 
com o estresse gerado pela pandemia a COVID-19. Essa campanha inclui ferramentas 
que podem ajudar os pais a conversarem com seus filhos em idade escolar sobre saúde 
mental e bem-estar. 

Referencia: 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/mental-health-support/ 

Atendimento psicológico por telefone 
Argentina 

Devido ao isolamento social, inúmeros problemas, como depressão e ansiedade, se não 
controlados, podem ser agravados e pessoas podem ter recaídas em um cenário como 
este. Por determinação do Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Serviços Sociais 
para Aposentados e Pensionistas (INSSJP) realiza tratamento por telefone de pacientes 
em ambulatório. 

Referencia: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/31/coronavirus-por-telefone-argentina-da-
atendimento-psicologico-a-idosos-sozinhos-em-quarentena.ghtml 

Plataforma de Acompanhamento e Orientação de Atividades Físicas 
França 

O Ministério dos Esportes da França, com o apoio do Observatório Nacional da Atividade 
Física e do Sedentarismo, elaborou uma plataforma on-line de orientação e 
acompanhamento de atividades físicas para pessoas de todas as idades. A 
recomendação é que as atividades sejam realizadas em casa, observando a orientação 
de reclusão e isolamento social do Governo Francês. 

Referencia: 
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-
ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est 

Atenção à saúde psicológica durante a pandemia 
China 

Durante a fase mais grave da epidemia, o governo chinês, em conjunto com o Ministério 
da Saúde, lançou o "Plano de Orientação Psicológica para a Nova Epidemia de 
Pneumonia do Coronavírus", a orientação psicológica é direcionada a pacientes e suas 
famílias, famílias dos falecidos, grupos vulneráveis, trabalhadores médicos, polícia civil 
(polícia auxiliar) e trabalhadores comunitários. 

Referencia: 
http://www.jiaodong.net/news/system/2020/04/01/014026993.shtml 
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Linhas de atendimento psicológico por universidades locais 
Pequim, China 

Com auxílio do Ministério da Educação, as universidades de Pequim abriram linhas 
diretas de atendimento para fortalecer a imunidade psicológica da população durante a 
crise de Covid-19. Além disso, em ação conjunta, as universidades da área de saúde da 
cidade publicaram o documento "Diretrizes para Prevenção e Controle Público da Nova 
Pneumonia por Coronavírus".  

Referencia: 
http://www.jiaodong.net/news/system/2020/04/01/014026993.shtml 

Apoio a serviços de saúde mental e de combate à violência doméstica 
Austrália 

Um pacote de US$1,1 bilhão será disponibilizado pelo governo australiano para 
aumentar os serviços de saúde mental, o combate da violência doméstica, assistência 
médica em casa e ajuda alimentar emergencial. 

Referencia: 
https://www.pm.gov.au/media/11-billion-support-more-mental-health-medicare-and-
domestic-violence-services-0 

Ministério da Saúde dá recomendações de saúde mental para a quarentena 
Panamá  

O perfil oficial do Ministério da Saúde do Panamá no Twitter deu uma série de 
recomendações sobre saúde mental durante a quarentena.  

Referencia: 
https://twitter.com/MINSAPma/status/1244271971791245312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwc 
amp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fdiarioas%2F2020%2F03%2F2 
9%2Factualidad%2F1585465853_542485.html  

6. Ações De Retomada 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

 

Tratamento com plasma sanguíneo de pacientes curados 
Itália 

O país está desenvolvendo um tratamento que utiliza o plasma sanguíneo dos 
sobreviventes da COVID-19 para ajudar os pacientes nos hospitais. A empresa 
responsável pelos estudos planeja começar a coletar plasma de pacientes 
convalescentes até o final de maio,  na esperança de ter um protótipo do tratamento até 
o final de setembro. 

Referencia: 
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https://edition.cnn.com/2020/04/15/europe/italy-coronavirus-antibody-plasma-treatment-
intl/index.html 

Lockdown continua até meta de triagem da população ser atingida 
Suva, Fiji 

O primeiro ministro de Fiji afirmou que o isolamento em Suva será mantido até que a 
meta de triagem da população, que envolve avaliações de saúde e controles de 
temperatura, seja atingida. Atualmente, cerca de 30 mil pessoas já passaram pelo 
processo de triagem, em clínicas de febre (especializadas em avaliar pessoas que podem 
estar infectadas com COVID-19) ou em suas casas. A meta são 150 mil pessoas, antes 
do fim do isolamento.  

Referencia: 
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/414335/suva-lockdown-to-continue-until-
covid-19-screening-targets-are-met 

Modelo de triagem de saúde em aeroportos 
Hong Kong, China 

Oficiais de saúde de Hong Kong informaram que os procedimentos de triagem com 
testes para o novo coronavírus para desembarcar na cidade deverão ser mantidos 
mesmo após o fim da crise. Ainda está sendo discutida a permanente disponibilização 
de máscaras e gel sanitário e a conduta de distanciamento social a bordo. Segundo a 
Associação Internacional de Transporte Aéreo, esse deverá ser o novo procedimento 
padrão. 

Referencia: 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3080088/coronavirus-hong-kongs-
screening-regime-airport-arrivals 

7. Outras Ações 

Investimentos em pesquisas por tratamento eficaz, aperfeiçoamento dos mecanismos 
de prevenção, protocolos de atendimento e medidas de reforço da saúde vêm 
igualmente sendo adotados pelos governos de todo o mundo. 

Novas medidas inseridas (6ª Edição) 

Aplicativo de rastreamento 
França 

O Ministério da Saúde francês planeja desenvolver um aplicativo que fará o 
levantamento de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O objetivo é 
rastrear o histórico de relações sociais destas pessoas, de forma a identificar as cadeias 
de transmissão e mitigar a difusão da COVID-19. 

Referencia: 

https://edition.cnn.com/2020/04/15/europe/italy-coronavirus-antibody-plasma-treatment-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/04/15/europe/italy-coronavirus-antibody-plasma-treatment-intl/index.html
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/414335/suva-lockdown-to-continue-until-covid-19-screening-targets-are-met
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/414335/suva-lockdown-to-continue-until-covid-19-screening-targets-are-met
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3080088/coronavirus-hong-kongs-screening-regime-airport-arrivals
https://www.scmp.com/news/hong-kong/transport/article/3080088/coronavirus-hong-kongs-screening-regime-airport-arrivals
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/08/stopcovid-l-application-sur-laquelle-
travaille-le-gouvernement-pour-contrer-l-epidemie_6035927_3244.html  

Medidas anteriores (4ª e 5ª Edição) 

Descoberta de anticorpos 
China 

Desde janeiro, cientistas têm estudado sobre o novo coronavírus e o grupo analisou 
anticorpos coletados de amostras sanguíneas de oito pessoas que foram infectadas pela 
doença, mas que foram curadas. Assim, foram isolados 206 anticorpos e alguns 
conseguiram barrar a entrada viral. Eles não são uma vacina, mas podem prevenir 
contra maior número de contágio. Testes começarão a ser feitos em animais e humanos 
em breve.  

Referencia: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-
saude/2020/04/02/interna_ciencia_saude,841815/coronavirus-cientistas-chineses-descobrem-
anticorpos-com-acao-eficaz.shtml 

Manual de confecção de máscaras caseiras 
Brasil 

O Ministério da Saúde divulgou um manual para confecção de máscaras caseiras para 
proteção básica contra infecções. A medida tem o objetivo de proteger pessoas que 
precisam se deslocar de casa para ter acesso a serviços essenciais - como 
supermercados e farmácias - e não possuem o equipamento disponível em casa. 

Referencia: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Minist--rio-da-Sa--de---Nota-t--cnica-
sobre-uso-de-m--scara-caseiras.pdf 

Saúde de mulheres grávidas e crianças 
Paris, França 

Todos os centros de proteção materna e infantil da cidade permanecem abertos, com 
foco em bebês de 0 a 16 meses e mulheres grávidas. Para evitar viagens e contatos 
desnecessários entre famílias, é instruído que liguem para o centro de Proteção à 
Mulher e à Criança em caso de qualquer dúvida e, se necessário, marcar consulta. A 
prefeitura disponibilizou um número específico para dúvidas sobre a COVID-19. 

Referencia: 
https://www.paris.fr/pages/sante-de-l-enfant-2298 

Orientações para saúde sexual no isolamento 
Colômbia 

O Ministério da Saúde colombiano criou uma página no seu site oficial para disponibilizar 
dicas e orientações para saúde sexual no período de isolamento e considerando os 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/08/stopcovid-l-application-sur-laquelle-travaille-le-gouvernement-pour-contrer-l-epidemie_6035927_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/08/stopcovid-l-application-sur-laquelle-travaille-le-gouvernement-pour-contrer-l-epidemie_6035927_3244.html
about:blank
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riscos de infecção através do contato íntimo, desfazendo mitos e dando orientações 
corretas. 

Referência:  
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/ABC-sobre-las-relaciones-sexuales-y-las-
enfermedades-por-coronavirus-(COVID-19).aspx 

Profissionais da saúde testam plasma sanguíneo para combater a COVID-19 
Estados Unidos  

A FDA (Food and Drugs Administration) informou que está testando o uso de plasma 
sanguíneo para tratar pacientes infectados com o coronavírus em estado grave. O 
processo consiste em utilizar o plasma sanguíneo de uma pessoa curada da doença, que 
criou imunidade a ela. Os profissionais da saúde ainda estão avaliando a utilização de 
anticorpos contra o vírus. 

Referencia: 
https://www.diariodaamazonia.com.br/agencia-norte-americana-testa-tratamento-com-
plasma-sanguineo-contra-covid-19/ 

Pesquisa de rastreamento rápido de tratamentos para COVID-19 
Austrália 

O governo australiano fornecerá US$ 13 milhões para acelerar a pesquisa de 
tratamentos para o novo coronavírus, visando apoiar o desenvolvimento rápido de 
opções de tratamento seguras e eficazes para a COVID-19. 

Referencia: 
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/fast-tracking-research-
into-treatments-for-covid-19 

China começará a relatar casos assintomáticos de coronavírus em seu registro diário 
China 

As autoridades sanitárias chinesas incluirão casos assintomáticos do novo coronavírus 
em sua contagem oficial diária. Além disso, as autoridades vão reforçar ainda mais as 
regras de triagem e quarentena direcionadas a casos assintomáticos - definidos como 
pessoas que testaram positivo para o vírus sem apresentar nenhum sintoma. 

Referencia: 
https://edition.cnn.com/2020/03/31/asia/china-asymptomatic-coronavirus-cases/index.html 

 

Vodkas confiscadas serão utilizadas como desinfetantes 
Polônia 
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Com a escassez de produtos para controle do Coronavírus, a Polônia irá utilizar 430 mil 
litros de vodca que foram apreendidas por contrabando e seriam destruídas. Os 
produtos serão pulverizados e utilizados em locais públicos e fechados, como 
transportes públicos e hospitais. Dois hospitais na cidade de Olsztyn já receberam 1.500 
litros do álcool.  

Referencia: 
https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/20/business/20reuters-health-coronavirus-poland-
spirits.html 
https://www.jpost.com/OMG/To-fight-coronavirus-Poland-will-use-illegal-vodka-621747 
http://www.rfi.fr/br/europa/20200321-coronav%C3%ADrus-na-falta-de-%C3%A1lcool-
desinfetante-pol%C3%B4nia-vai-usar-vodca-e-fran%C3%A7a-vai-doa-0 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland-spirits/poland-donates-430-
thousand-litres-of-confiscated-spirits-for-disinfectant-idUSKBN2172J3 

Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

País 
Hospitais de 
Campanha 

Ações de 
Testes e 
Exames 

Medidas de 
Reforço ao 

Atendimento 

Cuidados com a 
Saúde Psicológica 

Atendimento 
médico remoto 

Cooperação 
Internacional 

Ações de 
retomada 

Outras 
Ações 

África do Sul  X    X   

Alemanha X X X  X XX   

Angola      X   

Argentina   X X     

Austrália  X XX X  X  X 

Áustria      X   

Brasil XX XX XXXX     X 

Canadá   XX      

China  X XX XX   X XX 

Chile   XX      

Colômbia X X   X   X 

Coréia do Sul  XX XX  X    

Costa do 
Marfim 

  XX      

Costa Rica  X       

Espanha XX  XX      

Eslovênia  X       

Estados 
Unidos 

  X  X X 
 

X 

Equador X        

Fiji       X  

França  X XX X    XX 
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Todas as ações mapeadas até 6ª Edição 

País 
Hospitais de 
Campanha 

Ações de 
Testes e 
Exames 

Medidas de 
Reforço ao 

Atendimento 

Cuidados com a 
Saúde Psicológica 

Atendimento 
médico remoto 

Cooperação 
Internacional 

Ações de 
retomada 

Outras 
Ações 

Grécia      X   

Hungria   X      

Índia XX        

Indonésia X        

Irlanda do 
Norte 

 X       

Itália       X  

Japão   X      

México X  XXX      

Nigéria X  X   X   

Nova 
Zelândia 

   X     

Panamá    X     

Polônia        X 

Portugal X        

Reino Unido X  X  XX    

República 
Dominicana 

  X      

Rússia X     X   

Suécia X        

Taiwan   X      

Tunísia      X   

Vietnã  X       

X = ação adicionada na 6ª edição             X = ação adicionada na 5ª edição        X = ação mapeada em   
edições anteriores 
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 RECOMENDAÇÕES DE  
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

 
O papel dos organismos internacionais torna-se ainda mais relevante no atual cenário 
de crise, uma vez que, além de produzir e divulgar informações confiáveis a respeito da 
profusão da doença, são capazes de mobilizar pessoas, entidades e governos de todo o 
mundo em prol da cooperação para elaboração de uma estratégia comum de 
enfrentamento ao vírus, controlando a sua disseminação e minimizando os impactos 
sociais, econômicos e políticos decorrentes.   

A macrocoordenação dos esforços, a emissão de boletins a respeito da distribuição 
geográfica do vírus, a divulgação de tratamentos eficazes, troca de experiências a 
arregimentação de fundos e a conexão da comunidade científica internacional com os 
formuladores de políticas públicas também são exemplos da valiosa atuação das 
Organizações Internacionais nesse contexto.  
 

Organismos Internacionais mapeados 

Organizações 
Internacionais  

Secretariado Geral das Nações Unidas 

G20 

ACNUDH - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos 

ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

CEPAL - Comissão Econômica para América Latina e Caribe  

CIDH - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura 
FMI - Fundo Monetário Internacional 

OCDE - Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OEA - Organização dos Estados Americanos 

OIM - Organização Internacional Para Migrações 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 
OMC - Organização Mundial do Comércio 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

OMT -Organização Mundial do Turismo 

ONU-Mulheres  

ONU-Habitat - Programa das Nações Unidas para Assentamentos 
Humanos 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

UNCTAD - Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento 
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UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 

União Europeia 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância 

Fundos de Fomento 

Banco Mundial 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

NDB - Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS 

Redes Internacionais de 
Cidades 

AL-LAS e Metropolis 

Governos Locais pela Sustentabilidade 

 

1. 0rganizações internacionais 

Secretariado Geral das Nações Unidas 

 “Estamos enfrentando uma crise global de saúde, diferente de qualquer uma em 75 
anos na história das Nações Unidas, que está espalhando o sofrimento humano, 
infectando a economia global e prejudicando a vida das pessoas. Uma recessão global 
de dimensões recordes é quase uma certeza.  

A organização internacional do trabalho acaba de relatar que trabalhadores de todo o 
mundo podem perder de três a quatro bilhões de dólares em renda até o final deste ano. 
É, acima de tudo, uma crise humana que exige solidariedade. Nossa família humana 
está estressada e o tecido social está sendo dilacerado. As pessoas estão sofrendo, 
doentes e assustadas, e as respostas atuais a nível nacional não abordarão a escala e a 
complexidade globais da crise.  

É um momento que demanda ações políticas coordenadas, decisivas e inovadoras das 
principais economias do mundo. Devemos reconhecer que os mais pobres e vulneráveis, 
e em especial as mulheres, serão os mais atingidos. Congratulo-me com a decisão do 
G20 de convocar uma cúpula de emergência na próxima semana para responder aos 
desafios épicos da pandemia da COVID-19 e estou ansioso para participar.  

Minha mensagem central é clara: estamos em uma situação sem precedentes e as 
regras normais não se aplicam mais. Não podemos recorrer às ferramentas usuais em 
tempos tão incomuns. A criatividade da resposta deve corresponder à natureza única da 
crise e a magnitude da resposta deve corresponder à sua escala. Nosso mundo enfrenta 
um inimigo comum. Estamos em guerra com um vírus. A COVID-19 está matando 
pessoas, bem como atacando a economia real em seu núcleo - comércio, cadeias de 
suprimentos, empresas, empregos. Países e cidades inteiros estão bloqueados. 
Fronteiras estão se fechando. Empresas estão lutando para permanecerem abertas e 
famílias estão simplesmente lutando para permanecerem vivas.  

Mas, ao administrar essa crise, também temos uma oportunidade única. Se bem feito, 
podemos direcionar a recuperação para um caminho mais sustentável e inclusivo. Mas 
políticas mal coordenadas correm o risco de travar - ou até piorar - desigualdades já 
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insustentáveis, revertendo ganhos de desenvolvimento e redução da pobreza 
conquistados com muito esforço.  

Apelo aos líderes mundiais para que se unam e ofereçam uma resposta urgente e 
coordenada a esta crise global. Vejo três áreas de ação críticas: primeiro, enfrentar a 
emergência de saúde. Muitos países excederam a capacidade de atender casos leves 
até em unidades de saúde especializadas, com muitos incapazes de responder às 
enormes necessidades dos idosos. Mesmo nos países mais ricos, vemos os sistemas de 
saúde se curvando sob pressão. Os gastos com saúde devem ser ampliados 
imediatamente para atender às necessidades urgentes e ao aumento da demanda – 
expandindo testes, reforçando instalações, apoiando os profissionais de saúde e 
garantindo suprimentos adequados com total respeito aos direitos humanos e sem 
estigma.  

Foi provado que o vírus pode ser contido. Deve ser contido. Se deixarmos que o vírus se 
espalhe como um incêndio, especialmente nas regiões mais vulneráveis do mundo, ele 
matará milhões de pessoas. Precisamos nos afastar imediatamente da situação em que 
cada país está adotando suas próprias estratégias de saúde para uma que garanta, com 
total transparência, uma resposta global coordenada, inclusive ajudando os países 
menos preparados para enfrentar a crise.  

Os governos devem dar o maior apoio ao esforço multilateral de combate ao vírus, 
liderado pela OMS, cujos apelos devem ser totalmente atendidos. A catástrofe da saúde 
deixa claro que somos tão fortes quanto o sistema de saúde mais fraco. A solidariedade 
global não é apenas um imperativo moral, é do interesse de todos.  

Segundo, devemos nos concentrar no impacto social e na resposta e recuperação 
econômica. Ao contrário da crise financeira de 2008, injetar capital apenas no setor 
financeiro não é a resposta. Esta não é uma crise bancária -de fato, os bancos devem 
fazer parte da solução. E não é um choque comum na oferta e na demanda; é um choque 
para a sociedade como um todo. A liquidez do sistema financeiro deve ser garantida, e 
os bancos devem usar sua resiliência para apoiar seus clientes. Mas não vamos 
esquecer que esta é, essencialmente, uma crise humana.  

Mais fundamentalmente, precisamos nos concentrar nas pessoas - trabalhadores com 
baixos salários, pequenas e médias empresas, os mais vulneráveis. Isso significa apoio 
salarial, seguro, proteção social, prevenção de falências e perda de emprego. Significa 
também projetar respostas fiscais e monetárias para garantir que o ônus não incida 
sobre aqueles que menos podem pagar. A recuperação não deve vir nas costas dos mais 
pobres - e não podemos criar uma legião de novos pobres. Precisamos colocar recursos 
diretamente nas mãos das pessoas. Vários países estão adotando iniciativas de proteção 
social, como transferências de renda e renda universal. Precisamos levá-lo ao próximo 
nível para garantir que o apoio chegue àqueles totalmente dependentes da economia 
informal e nos países menos capazes de responder. As remessas são uma tábua de 
salvação no mundo em desenvolvimento, e especialmente agora. Os países já se 
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comprometeram a reduzir as taxas de remessa para 3%, muito abaixo dos níveis médios 
atuais. A crise exige que avancemos, chegando o mais próximo possível de zero.  

Além disso, os líderes do G20 tomaram medidas para proteger seus próprios cidadãos 
e economias, dispensando o pagamento de juros. Devemos aplicar essa mesma lógica 
aos países mais vulneráveis da nossa aldeia global e aliviar o peso da dívida. Em todos 
os aspectos, precisamos de um compromisso de garantir facilidades financeiras 
adequadas para apoiar os países em dificuldades. O FMI, o Banco Mundial e outras 
instituições financeiras internacionais desempenham um papel fundamental. O setor 
privado é essencial na busca de oportunidades criativas de investimento e na proteção 
de empregos. Devemos nos abster da tentação de recorrer ao protecionismo. É a hora 
de desmantelar as barreiras comerciais e restabelecer as cadeias de suprimentos.  

Olhando para o quadro mais amplo, as perturbações da sociedade estão tendo um 
impacto profundo. Devemos abordar os efeitos dessa crise nas mulheres. As mulheres 
do mundo estão carregando desproporcionalmente o fardo em casa e na economia em 
geral. As crianças também estão pagando um preço muito alto. Atualmente, mais de 800 
milhões de crianças estão fora da escola - muitas delas dependem da escola para 
fornecer sua única refeição. Precisamos garantir que todas as crianças tenham acesso 
à comida e igual acesso à aprendizagem – preenchendo a lacuna digital e reduzindo o 
custo da conectividade.  

À medida que a vida das pessoas é perturbada, isolada e revirada, devemos impedir que 
essa pandemia se transforme em uma crise de saúde mental, e os jovens estarão em 
maior risco. O mundo precisa continuar com o apoio central a programas para os mais 
vulneráveis, incluindo planos humanitários e de resposta a refugiados coordenados pela 
ONU. Necessidades humanitárias não devem ser sacrificadas.  

Terceiro e, finalmente, temos a responsabilidade de "recuperar melhor". A crise 
financeira de 2008 demonstrou claramente que os países com um sistema robusto de 
proteção social sofreram menos e se recuperaram mais rapidamente de seu impacto. 
Precisamos garantir que as lições sejam aprendidas e que essa crise seja um momento 
decisivo para a preparação para emergências em saúde e para investimentos em 
serviços públicos críticos do século 21 e a entrega efetiva de bens públicos globais.  

Temos uma estrutura de ação - a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Devemos manter nossas promessas 
para as pessoas e o planeta. As Nações Unidas - e nossa rede global de escritórios nos 
países apoiará todos os governos para garantir que a economia global e as pessoas a 
quem servimos saiam mais fortes dessa crise. Essa é a lógica de ação da década para 
alcançar metas de desenvolvimento sustentável. Mais do que nunca, precisamos de 
solidariedade, esperança e vontade política para superarmos juntos esta crise.  

Obrigado.”  

António Guterres                                                                                                         

Secretário Geral das Nações Unidas  
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Violência doméstica e a COVID-19 

“A pandemia da COVID-19 está causando enorme sofrimento humano e devastação 
econômica em todo o mundo. 

Recentemente, apelei a um cessar-fogo global imediato para que possamos focar na 
nossa luta contra a pandemia. 

Apelei ao fim da violência em todos os lugares, de imediato.  

Mas a violência não se limita ao campo de batalha. Para muitas mulheres e meninas, a 
maior ameaça está precisamente naquele que deveria ser o mais seguro dos lugares: 
suas próprias casas.  

Por isso, hoje faço um novo apelo para que haja paz em casa – e nos lares – em todo o 
mundo. Sabemos que as quarentenas e os confinamentos são essenciais para suprimir 
a COVID-19. Mas podem colocar muitas mulheres à mercê de seus parceiros 
abusadores.  

Nas últimas semanas, à medida que as pressões econômicas e sociais e o medo 
aumentam, assistimos a um crescimento horrível da violência doméstica em nível 
global. Em alguns países, duplicou o número de mulheres que telefonam para serviços 
de apoio.  

Além disso, os profissionais de saúde e a polícia estão sobrecarregados e com falta de 
pessoal. Grupos de apoio locais estão paralisados ou com poucos fundos. Alguns abrigos 
para vítimas de violência doméstica estão fechados, outros estão cheios.  

Apelo a todos os governos para que façam das medidas de prevenção e compensação 
em caso da violência contra as mulheres, uma parte essencial dos seus planos nacionais 
de resposta à COVID-19.  

Isso significa aumentar o investimento em serviços de apoio on-line e nas organizações 
da sociedade civil. Garantir que os sistemas judiciais continuem a levar os agressores 
perante a justiça. Instalar sistemas de alerta de emergência em farmácias, 
supermercados e mercearias. Considerar que os abrigos para vítimas são um serviço 
essencial. E criar formas seguras para que as mulheres consigam procurar apoio, sem 
alertar os agressores.  

O respeito pelos direitos e liberdades das mulheres são essenciais na construção de 
sociedades fortes e resilientes. 

Juntos, podemos e devemos evitar a violência em todos os lugares, desde as zonas de 
guerra até os lares casas, enquanto trabalhamos para vencer a COVID-19.” 

António Guterres                                                                                                        

Secretário Geral das Nações Unidas  
 
Referência: 
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https://www.dw.com/pt-br/onu-apela-por-prote%C3%A7%C3%A3o-a-mulheres-durante-
isolamento/a-53040483 

 

G20 

Cúpula extraordinária - Declaração sobre a COVID-19 

“A pandemia sem precedentes da COVID-19 é um lembrete poderoso de nossa 
interconectividade e vulnerabilidade. O vírus não respeita fronteiras. O combate a esta 
pandemia exige uma resposta global com espírito de solidariedade, que seja 
transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência. Estamos 
fortemente comprometidos a apresentar uma frente unida contra essa ameaça comum. 

Estamos profundamente tristes com a trágica perda de vidas e o sofrimento enfrentado 
pelas pessoas em todo o mundo. Enfrentar a pandemia e seus impactos interligados nas 
áreas de saúde, social e econômica é nossa prioridade absoluta. Expressamos nossa 
gratidão e apoio a todos os profissionais de saúde na linha de frente, enquanto 
continuamos a combater a pandemia. 

O G20 está comprometido a fazer o que for necessário para superar a pandemia, 
juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o Grupo Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) e 
outras organizações internacionais, trabalhando dentro de seus mandatos existentes. 
Estamos determinados a não poupar esforços, individuais ou coletivos, para: 

● Proteger vidas; 
● Salvaguardar os empregos e a renda das pessoas; 
● Restaurar a confiança, preservar a estabilidade financeira, reativar o 

crescimento e recuperar-se mais forte; 
● Minimizar interrupções no comércio e nas cadeias de suprimentos globais; 
● Prestar ajuda a todos os países que precisem de assistência; 
● Coordenar medidas de saúde pública e financeiras. 

Luta contra a pandemia 

Comprometemo-nos a tomar todas as medidas de saúde necessárias e buscar garantir 
financiamento adequado para conter a pandemia e proteger as pessoas, especialmente 
as mais vulneráveis. Compartilharemos informações oportunas e transparentes; 
trocaremos dados epidemiológicos e clínicos; compartilharemos materiais necessários 
para pesquisa e desenvolvimento; e fortaleceremos os sistemas de saúde em todo o 
mundo, inclusive por meio do apoio à plena implementação do Regulamento Sanitário 
Internacional da OMS (RSI 2005). Expandiremos a capacidade manufatureira para 
atender às crescentes necessidades de suprimentos médicos e garantiremos que tais 
insumos sejam disponibilizados a preço acessível de forma ampla e equitativa, onde 
forem mais necessários e o mais rapidamente possível. Ressaltamos a importância da 

about:blank
about:blank


ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

135 

comunicação responsável com o público durante esta crise global de saúde. 
Encarregamos nossos Ministros da Saúde de se reunirem, conforme necessário, para 
compartilhar as melhores práticas nacionais e desenvolver um conjunto de ações 
urgentes do G20 para combater conjuntamente a pandemia até a sua reunião ministerial 
em abril. 

Apoiamos totalmente e nos comprometemos a fortalecer ainda mais o mandato da OMS 
na coordenação da luta internacional contra a pandemia, incluindo a proteção dos 
profissionais de saúde da linha de frente e a entrega de suprimentos médicos, em 
especial kits de diagnóstico, tratamentos, medicamentos e vacinas. Reconhecemos a 
necessidade de ações urgentes de curto prazo para intensificar os esforços globais para 
combater a crise do COVID-19. Trabalharemos rapidamente juntos e com as partes 
interessadas para reduzir a lacuna de financiamento no Plano Estratégico de Preparo e 
Resposta da OMS. Comprometemo-nos ainda a fornecer, voluntariamente, recursos 
imediatos ao Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19 da OMS, à Coalizão de 
Preparo e Inovação para Epidemias (CEPI) e à GAVI, a Aliança Global pra as Vacinas. 
Apelamos a todos os países, organizações internacionais, setor privado, filantropia e 
indivíduos a contribuírem para esses esforços. 

Para salvaguardar o futuro, comprometemo-nos a fortalecer as capacidades nacionais, 
regionais e globais para responder a possíveis surtos de doenças infecciosas, 
aumentando substancialmente nossos gastos com preparação para epidemias. Isso 
aumentará a proteção de todos, especialmente grupos vulneráveis que são 
desproporcionalmente afetados por doenças infecciosas. Comprometemo-nos ainda a 
trabalharmos juntos para aumentar o financiamento de pesquisa e desenvolvimento 
para vacinas e medicamentos, alavancar tecnologias digitais e fortalecer a cooperação 
científica internacional. Reforçaremos nossa coordenação, inclusive com o setor 
privado, em direção ao rápido desenvolvimento, fabricação e distribuição de 
diagnósticos, medicamentos antivirais e vacinas, aderindo aos objetivos de eficácia, 
segurança, equidade, acessibilidade e acessibilidade. 

Rogamos à OMS, em cooperação com organizações relevantes, que avalie lacunas na 
preparação para pandemia e relate os resultados em uma reunião conjunta de Ministros 
de Finanças e Saúde nos próximos meses, com o objetivo de estabelecer uma iniciativa 
global sobre preparação e resposta a pandemia. Essa iniciativa se beneficiará de 
programas preexistentes para alinhar prioridades na preparação global e funcionará 
como uma plataforma universal, eficiente e sustentável de financiamento e coordenação 
para acelerar o desenvolvimento e a entrega de vacinas, diagnósticos e tratamentos. 

Salvaguardando a economia global 

Comprometemo-nos a fazer o que for preciso e a usar todas as ferramentas políticas 
disponíveis para minimizar os danos econômicos e sociais decorrentes da pandemia, 
restaurar o crescimento global, manter a estabilidade do mercado e fortalecer a 
resiliência. 
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Atualmente, estamos adotando medidas imediatas e vigorosas para apoiar nossas 
economias; proteger trabalhadores, empresas - especialmente micro, pequenas e 
médias empresas - e os setores mais afetados; e amparar os vulneráveis com proteção 
social adequada. Estamos injetando mais de 4.8 trilhões de dólares na economia global, 
como parte de medidas econômicas e fiscais específicas e de esquemas de garantia para 
combater os impactos sociais, econômicos e financeiros da pandemia. 

Continuaremos a administrar apoio fiscal ousado e em larga escala. A ação coletiva do 
G20 ampliará seu impacto, garantirá coerência e aproveitará sinergias. A magnitude e o 
alcance dessa resposta recuperarão a economia global e estabelecerão uma base sólida 
para a proteção dos empregos e a recuperação do crescimento. Solicitamos que nossos 
Ministros das Finanças e governadores de Bancos Centrais se ordenem regularmente 
para desenvolver um plano de ação coordenado pelo G20 em resposta ao COVID-19 e 
trabalhem em estreita colaboração com organizações internacionais para fornecer 
rapidamente a assistência financeira internacional apropriada. 

Apoiamos as medidas extraordinárias adotadas pelos Bancos Centrais, consistentes 
com seus mandatos. Banco Centrais atuaram para apoiar o fluxo de crédito para famílias 
e empresas; promover a estabilidade financeira; e aumentar a liquidez nos mercados 
globais. Congratulamo-nos com a extensão das linhas de swap que nossos bancos 
centrais estabeleceram. Também apoiamos medidas regulatórias e de supervisão 
adotadas para garantir que o sistema financeiro continue apoiando a economia e 
saudamos a coordenação de tais medidas anunciada pelo Conselho de Estabilidade 
Financeira (FSB). 

Saudamos também as medidas adotadas pelo FMI e pelo Banco Mundial para apoiar 
países necessitados, fazendo máximo uso de todos os instrumentos disponíveis como 
parte de uma resposta global coordenada, e solicitamos que atualizem regularmente o 
G20 sobre os impactos da pandemia, sua resposta e recomendações de políticas. 
Continuaremos a responder aos riscos de vulnerabilidade por dívida decorrentes da 
pandemia em países de baixa renda. Também pedimos à Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
que monitorem o impacto da pandemia no emprego. 

Respondendo às interrupções do comércio internacional 

Tendo em conta as necessidades de nossos cidadãos, trabalharemos para garantir o 
fluxo transfronteiriço de suprimentos médicos vitais, produtos agrícolas essenciais e 
outros bens e serviços e trabalharemos para solucionar as interrupções nas cadeias 
globais de suprimentos, para apoiar a saúde e o bem-estar de todas as pessoas. 

Comprometemo-nos a continuar trabalhando juntos para facilitar o comércio 
internacional e coordenar as respostas de maneira a evitar interferências 
desnecessárias no tráfego e no comércio internacional. As medidas de emergência 
destinadas a proteger a saúde serão específicas, proporcionais, transparentes e 
temporárias. Encarregamos nossos Ministros do Comércio de avaliar o impacto da 
pandemia no comércio. 
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Reiteramos nosso objetivo de criar um ambiente de comércio e investimento que seja 
livre, justo, não discriminatório, transparente, previsível e estável, e de manter nossos 
mercados abertos. 

Aprimorando a cooperação global 

Trabalharemos rápida e decisivamente com organizações internacionais na linha de 
frente, especialmente a OMS, o FMI, o Banco Mundial e os bancos multilaterais e 
regionais de desenvolvimento, a fim de adotar um pacote financeiro robusto, coerente, 
coordenado e rápido e de solucionar quaisquer lacunas em seus instrumentos de 
políticas. Estamos prontos para fortalecer as redes de segurança financeira global. 
Conclamamos todas essas organizações a intensificar ainda mais a coordenação de 
suas ações, inclusive com o setor privado, para apoiar os países emergentes e em 
desenvolvimento que enfrentem choques decorrentes da COVID-19 nas áreas de saúde, 
econômica e social. 

Estamos profundamente preocupados com os sérios riscos enfrentados por todos os 
países, particularmente países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento 
relativo, notadamente na África e pequenos Estados insulares, onde os sistemas de 
saúde e as economias podem ser menos capazes de lidar com o desafio, bem como com 
o especial risco que correm os refugiados e os deslocados. Fortaleceremos a 
capacitação e a assistência técnica, especialmente às comunidades em risco. Estamos 
prontos para mobilizar o financiamento ao desenvolvimento e à assistência humanitária. 

Encarregamos nossos funcionários de alto nível pertinentes de coordenar estreitamente 
o apoio aos esforços globais para combater os impactos da pandemia, inclusive por meio 
de medidas proporcionais de gerenciamento de fronteiras que estejam de acordo com 
regulamentos nacionais, e de fornecer assistência sempre que necessário para 
repatriar cidadãos. 

Valorizamos os esforços para salvaguardar a saúde de nosso povo por meio do 
adiamento de grandes eventos públicos, em particular a decisão do Comitê Olímpico 
Internacional de reagendar os Jogos Olímpicos para data não posterior ao verão de 2021. 
Felicitamos a determinação do Japão de sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
Tóquio 2020 em sua totalidade como um símbolo da resiliência humana. 

Estamos prontos para reagir prontamente e tomar qualquer outra ação que possa ser 
necessária. Expressamos nossa disposição de nos reunirmos novamente, conforme a 
situação exigir. Ação internacional, solidariedade e cooperação internacional são mais 
do que nunca necessárias para lidar com essa pandemia. Estamos confiantes de que, 
trabalhando em conjunto, vamos superar isso. Protegeremos a vida humana, 
restabeleceremos a estabilidade econômica mundial e estabeleceremos bases sólidas 
para um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo.” 

Referência: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21469-cupula-extraordinaria-dos-
lideres-do-g20-declaracao-sobre-covid-19 
 

about:blank
about:blank


ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

138 

ACNUDH - Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos 

O ACNUDH chamou a atenção para cuidados com as pessoas mais desprotegidas na 
crise da COVID-19, em especial com as pessoas com deficiência.  

Muitos deles necessitam de acompanhamento pessoal para atividades do cotidiano 
(como para se alimentar, se banhar), o que exige contato físico, em oposição às 
recomendações de isolamento.  

O ACNUDH então enfatiza que muitas dessas pessoas se sentem deixadas para trás 
pelos seus próprios governos, ainda que grande parte delas também faça parte do grupo 
de risco para a COVID-19. A organização reafirma, portanto, direitos e cuidados 
especiais dirigidos a esse grupo, tais como:  

• medidas adicionais de proteção devem ser adotadas para garantir que o 
acompanhamento não imponha riscos adicionais à saúde dos deficientes durante 
a crise;   

• pessoas com deficiência física têm o direito a acomodações razoáveis que os 
permitam reduzir a necessidade de acompanhamento; 

• Aos acompanhantes e/ou familiares também devem ser fornecidas 
acomodações para que os permitam prestar apoio às pessoas com deficiência 
durante o período.  

• Pessoas com deficiência devem ter permissão para trabalhar em casa.  
• Apoio financeiro tanto à pessoa com deficiência quanto ao seu acompanhante 

deve ser garantido quando em uma situação de maior vulnerabilidade e 
dificuldade econômica.  

Com relação às pessoas com deficiência que vivem em instituições, prisões e 
instalações psiquiátricas, o procedimento deve ser o de adaptação das restrições e dos 
meios de proteção à saúde, que devem ser menos invasivos. Isso porque a restrição ao 
contato com os parentes e amigos os deixam mais desprotegidos diante de 
possibilidades de abuso e negligência por parte dessas instituições. 

As campanhas de prevenção contra o vírus devem ser acessíveis a todos. Nesse sentido, 
governos devem garantir que essa informação seja também disponível em linguagem 
de sinais, linguagem de fácil entendimento e em vias de acesso populares (mensagens 
de texto, serviço de retransmissão e tecnologias digitais acessíveis). 

As organizações de pessoas com deficiência devem ser consultadas e envolvidas no 
processo de elaboração de medidas de prevenção a COVID-19.  

Referência:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E 
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COVID-19 e a Dimensão dos Direitos Humanos 
 
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. Segundo o ACNUDH, 
a COVID-19 é um teste para indivíduos, sociedades, governos e comunidades. É o 
momento da solidariedade e da cooperação para combater o vírus e mitigar os efeitos 
das medidas adotadas para deter sua propagação. O respeito pelos direitos humanos 
em todos os âmbitos, incluindo os direitos econômicos, sociais e culturais, bem como 
os direitos civis e políticos, será fundamental para o sucesso das respostas de saúde 
pública diante da pandemia. 
 
Referência: 
https://acnudh.org/pt-br/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/ 
 
 

ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados 

Plano de Resposta  

O ACNUR busca um fundo de USD 225 milhões para responder a eclosão do coronavírus. 
Tal orçamento cobrirá as necessidades adicionais da Organização para os próximos 
nove meses. O Plano de Resposta conta com o fornecimento de equipamentos 
laboratoriais essenciais ao teste do vírus e suprimentos médicos para tratamento das 
pessoas, além da instalação de estações de lavagem de mãos e higienização em 
acampamentos e assentamentos.  

A organização apontou a  necessidade do estabelecimento de pontes aéreas e centros 
de transporte na África, Ásia e América Latina para deslocamento de trabalhadores 
humanitários e suprimento para onde serão mais necessários. 
Referência:  
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e7b57e90/unhcr-seeks-us255-million-
respondcovid-19-outbreak.html 
 https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-
highcommissioner-refugees-covid-19-crisis.html 
 
Distribuição de kits de higiene  
 
No Brasil, a ACNUR está distribuindo kits de higiene às populações mais vulneráveis em 
Boa Vista e Manaus. Os kits são compostos por água sanitária, sabão em pó, papel 
higiênico e outros itens de higiene pessoal e coletiva.  
 
Referência: 
 https://www.acnur.org/portugues/2020/03/20/coronavirus-no-brasil-o-que-estamos 
fazendopara-proteger-refugiados/ 
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

140 

Plataforma para compartilhamento de informações  
 
O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados criou a 
plataforma Help com o intuito de fornecer informações confiáveis e úteis sobre proteção 
e integração local no Brasil. As informações são compartilhadas em cinco línguas, 
português, inglês, francês, espanhol e árabe.  
 
Referência:  
https://help.unhcr.org/brazil/#_ga=2.263320523.675561252.15849667731193555750.1584966773 
 
Envio de suprimentos  
 
O ACNUR enviou ao Irã cerca de 4,4 toneladas de suprimentos essenciais, como 
máscaras, luvas e medicamentos. Essa ação tem a finalidade de auxiliar o sistema de 
saúde do país, que está fragilizado pela grande quantidade de refugiados que são 
atendidos pelo mesmo serviço, o que se agravou ainda mais com o aumento de casos de 
COVID-19 e pacientes que precisam ser atendidos com urgência. O envio de mais 
equipamento está programado.  
 
Referência:  
https://nacoesunidas.org/covid-19-agencia-da-onu-para-refugiados-envia-4-toneladas-
deajuda-humanitaria-ao-ira/ 
 
 

CEPAL - Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

Segundo a Secretária Executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, a pandemia de coronavírus (COVID-19) terá efeitos 
devastadores na economia mundial, certamente mais intensos e diferentes dos sofridos 
durante o período da crise financeira global de 2008-2009. Os países da América Latina 
e do Caribe não passarão incólumes, pois serão impactados de várias formas, tanto no 
lado da oferta quanto na demanda, seja pela interrupção das cadeias da produção - 
que  afetará gravemente o comércio mundial - como na perda de renda e lucros devido 
ao aumento do desemprego e a maiores dificuldades no cumprimento das obrigações 
da dívida.   

Ela lembrou que a região cresceu a uma taxa estimada de apenas 0,1% em 2019 e que 
as últimas previsões da Comissão, feitas em dezembro, previam um crescimento de 
1,3% para 2020. No entanto, “as projeções foram revisadas e caíram significativamente 
no cenário atual", afirmou. Ela explicou que, atualmente, a CEPAL está estimando uma 
contração de -1,8% do produto interno bruto regional, o que poderia levar ao aumento 
do desemprego na região em dez pontos percentuais. Isso levaria o número de pessoas 
em situação de pobreza da região a subir de 185 para 220 milhões, de um total de 620 
milhões de habitantes; enquanto as pessoas em extrema pobreza podem aumentar de 
67,4 para 90 milhões. 
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Referência:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-
impactara-paises-america-latina 

Impactos econômicos decorrentes do Coronavírus 

De acordo com a CEPAL, os principais impactos econômicos da crise sanitária serão: 
queda das exportações, dos serviços turísticos e a interrupção das cadeias globais de 
valor; importações de peças e bens intermediários, especialmente no caso de 
autopeças, eletrodomésticos, produtos eletrônicos e farmacêuticos; queda nos preços 
das commodities; e aversão ao risco dos investidores. 
 
Referência: 
https://www.cepal.org/pt-br/articulos/2020-hora-zero-nossa-regiao-diante-pandemia 
 
 

CIDH - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

A CIDH instaurou uma Sala de Coordenação e Respostas (SACRO COVID-19) que opera 
uma estratégia já iniciada pela comissão para monitorar os impactos nos direitos 
humanos de populações e grupos em situação de vulnerabilidade no contexto da 
pandemia do novo coronavírus. A Comissão urge os estados a enfrentarem a grave 
situação das pessoas privadas de liberdade na região e a adotarem medidas urgentes 
para garantir a saúde e a integridade dessa população, de seus cidadãos e suas famílias, 
assim como garantir condições dignas e adequadas de detenção em centros de privação 
de liberdade, de acordo com as normas interamericanas de direitos humanos. A 
comissão urge os Estados a diminuírem a superlotação dos centros de detenção como 
uma medida para conter a pandemia.  
 
Referência: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/063.asp 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp 
 

FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura  

Tendo em vista as medidas de distanciamento social implementadas ao redor do mundo, 
as cadeias de produção e distribuição de produtos estão sendo paralisadas ou, ao 
menos, reduzindo a velocidade, o que irá impactar na distribuição de alimentos ao redor 
do mundo e poderá levar a uma diminuição da oferta e consequentemente ao aumento 
dos preços. A FAO enfatiza que as recomendações da OMS, em especial o isolamento 
social, são cruciais para o combate à Covid-19, garantindo a segurança e saúde dos 
cidadãos. Entretanto, a fim de diminuir os impactos dessas medidas nas cadeias de 
produção, distribuição e abastecimento de alimentos, recomenda as seguintes medidas 
aos Estados: 
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• Expansão e aprimoramento da assistência de alimento emergencial e 
programas de proteção social, de maneira a diminuir os impactos na sociedade, 
sobretudo nos mais vulneráveis, enquanto estes ficam em suas casas a fim de 
seguir a determinação de distanciamento social; 

• Apoio a pequenos fazendeiros para que possam aumentar a sua produtividade e 
a comercialização dos insumos também por meio de plataformas digitais de 
comercialização; 

• Manutenção das cadeias de valor de alimentos vivas por meio do foco nos 
principais gargalos logísticos; 

• Abordar políticas comerciais e tributárias para manter o comércio global 
funcionando; 

• Gerir as ramificações macroeconômicas. 
Seguindo essas recomendações acredita-se que a cooperação internacional entre os 
Estados será um dos principais fatores responsáveis pela mitigação dos impactos da 
crise de saúde do coronavírus, COVID-19, na distribuição de alimentos pelo mundo 
 
A FAO enfatiza que as recomendações da OMS, em especial o isolamento social, são 
cruciais para o combate à Covid-19, garantindo a segurança e saúde dos cidadãos. 
Entretanto, a fim de diminuir os impactos dessas medidas nas cadeias de produção, 
distribuição e abastecimento de alimentos, recomenda as seguintes medidas aos 
Estados: 

• Expansão e aprimoramento da assistência de alimento emergencial e 
programas de proteção social, de maneira a diminuir os impactos na sociedade, 
sobretudo nos mais vulneráveis, enquanto estes ficam em suas casas a fim de 
seguir a determinação de distanciamento social; 

• Apoio a pequenos fazendeiros para que possam aumentar a sua produtividade e 
a comercialização dos insumos também por meio de plataformas digitais de 
comercialização; 

• Manutenção das cadeias de valor de alimentos vivas por meio do foco nos 
principais gargalos logísticos; 

• Abordar políticas comerciais e tributárias para manter o comércio global 
funcionando; 

• Gerir as ramificações macroeconômicas. 
Seguindo essas recomendações acredita-se que a cooperação internacional entre os 
Estados será um dos principais fatores responsáveis pela mitigação dos impactos da 
crise de saúde do coronavírus, COVID-19, na distribuição de alimentos pelo mundo. 
 
Referência: 
MAXIMO TORERO CULLEN. Food And Agriculture Organization Of The United Nations (FAO). 
COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond? Disponível em: 
http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Acesso em: 02 abr. 2020. 
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Referência: MAXIMO TORERO CULLEN. Food And Agriculture Organization Of The United 
Nations (FAO). COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond? Disponível 
em: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Acesso em: 02 abr. 2020. 
 
Além disso, A FAO está trabalhando em colaboração com a OMS e a Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE) para identificar potenciais hospedeiros animais desse vírus e 
reduzir eventos de transbordamento (spillover) para humanos. Neste momento, no 
entanto, o maior risco de propagação da COVID-19 é através da transmissão de humano 
para humano. 
 
Monitorando e compartilhando informações  

A FAO está monitorando e compartilhando informações sobre a situação da doença por 
meio de seus sistemas de prevenção de emergência e seus especialistas orientam sobre 
medidas de prevenção e controle para apoiar os serviços veterinários.  
 
Coordenando ações com parceiros  

A FAO está coordenando atividades de prevenção, preparação e detecção do novo 
coronavírus em animais, em contato com a OMS e a OIE, usando a abordagem One 
Health. A visão da One Health é uma força unificadora para proteger a saúde humana e 
animal, reduzir as ameaças de doenças e garantir um suprimento seguro de alimentos 
por meio do gerenciamento eficaz e responsável dos recursos naturais. A FAO ativou um 
grupo que reúne especialistas globais, regionais e nacionais para discutir a situação e 
garantir atividades e conscientização coordenadas.  
 
Intensificação da preparação  

A FAO Conjunta e a Divisão de Técnicas Nucleares em Alimentos e Agricultura estão 
trabalhando, por meio de sua rede de laboratórios de diagnóstico veterinário, em 64 
países, para garantir a prontidão para detectar rapidamente o SARS-CoV-2 em animais, 
bem como realizar uma vigilância completa da circulação do vírus no meio ambiente. 
Isso inclui o fornecimento de kits de diagnóstico de emergência e cursos de treinamento 
para especialistas veterinários e médicos da África e da Ásia. O treinamento cobrirá o 
conhecimento científico e a experiência prática usando tecnologias nucleares como 
parte da resposta a surtos.  
 
A FAO está fornecendo equipamentos e destacando especialistas para apoiar as 
investigações em andamento e as avaliações de meios de subsistência agrícolas em 
seus esforços para informar uma resposta para aliviar os efeitos da epidemia.  
 
Embora a COVID-19 não seja conhecida como uma doença transmitida por alimentos, as 
boas práticas usuais em relação ao manejo de animais e boa higiene alimentar em toda 
a cadeia alimentar são essenciais para a saúde pública e ajudarão na prevenção e 
controle de doenças infecciosas.  
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Referência: 
 http://www.fao.org/2019-ncov/en/ 
 

OCDE - Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico 

Recomendações sobre cooperação em meio à pandemia 

A OCDE tem elaborado um extenso material sobre respostas urgentes que devem ser 
tomadas nos níveis internacional, nacional e subnacional, perante a crise de saúde 
pública e seu subsequente choque econômico. A Organização recomenda que governos 
assegurem maior cooperação internacional em suas respostas aos desafios sanitários, 
que avancem em políticas conjuntas e os Bancos Centrais lancem ações arrojadas na 
regulação e supervisão financeira, buscando uma restauração da confiança em seus 
países.  
A plataforma lançada pela OCDE fornece diversas boas práticas políticas nos países ao 
redor do mundo, bem como documentos analíticos formulados pela Organização acerca 
dos impactos do coronavírus em âmbitos transversais. Além disso, a plataforma conta 
com dados sobre o coronavírus em tempo real. 
 
Referência: 
http://www.oecd.org/coronavirus/en/ 
 
Perspectivas da OCDE sobre a economia global 

O secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, divulgou as últimas estimativas da OCDE, 
mostrando que o bloqueio afetará diretamente setores que representam até um terço 
do PIB nas principais economias. Para cada mês de contenção, haverá uma perda de 2 
pontos percentuais no crescimento anual do PIB. Somente o setor de turismo enfrenta 
uma queda de produção de até 70%. Muitas economias cairão em recessão. Isso é 
inevitável, pois precisamos continuar combatendo a pandemia e, ao mesmo tempo, 
aumentar os esforços para restaurar a normalidade econômica o mais rápido possível. 
 
"Os altos custos que as medidas de saúde pública estão impondo hoje são necessários 
para evitar consequências muito mais trágicas e impactos ainda piores em nossas 
economias amanhã", disse Gurría, em sua declaração de cúpula do G20 . “Milhões de 
mortes e sistemas de saúde em colapso nos dizimarão financeiramente e como 
sociedade, portanto, retardar essa epidemia e salvar vidas humanas deve ser a primeira 
prioridade dos governos.” 
 
“Nossa análise reforça ainda mais a necessidade de ações mais nítidas para absorver o 
choque, e uma resposta mais coordenada dos governos para manter uma linha de vida 
para as pessoas e um setor privado que emergirá em um estado muito frágil quando a 
crise da saúde passar. " 
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O Sr. Gurría congratulou-se com o resultado da Cúpula Virtual do G20, organizada pela 
Presidência Saudita, e com a determinação demonstrada pelos membros do grupo de 
usar todas os recursos para apoiar pessoas e pequenas e médias empresas. Em sua 
declaração, Gurría se baseou em seu recente apelo a um " Plano Marshall global " para 
combater os efeitos da pandemia. Para "inocular" as economias de choques atuais e 
futuros, ele instou os líderes do G20 a agir imediatamente, para: 
 

• Recapitalizar a saúde e os sistemas epidemiológicos; 
• Mobilizar todas as alavancas macroeconômicas: políticas monetárias, fiscais e 

estruturais; 
• Levantar as restrições comerciais existentes, especialmente em suprimentos 

médicos muito necessários; 
• Prestar apoio a países vulneráveis em desenvolvimento e de baixa renda; 
• Compartilhar e implementar as melhores práticas para apoiar trabalhadores e 

todos os indivíduos, empregados e desempregados - principalmente os mais 
vulneráveis; 

• Manter as empresas em movimento, principalmente as pequenas e médias 
empresas, com pacotes de apoio especiais nos setores mais atingidos, como o 
turismo. 

 
O Sr. Gurría enfatizou que as implicações para o crescimento anual do PIB dependerão, 
em última análise, de muitos fatores, incluindo a magnitude e a duração das paradas 
nacionais, a extensão da demanda reduzida por bens e serviços em outras partes da 
economia e a velocidade com a qual significativos aspectos fiscais e o apoio monetário 
entrarem em vigor. 
 
Referência:  
http://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses 
 

OEA - Organização dos Estados Americanos 

“Amigos, colegas. 
 
A saúde é uma ordem pública instrumental, como nenhuma outra para o direito à vida. 

A preservação desse direito é essencial para preservar a ordem pública. 

Hoje, diante da crise causada pelo COVID-19, ou Coronavírus, é essencial garantir que 
nossas sociedades existam como tal se deve à capacidade de organização e integração, 
a fim de alcançar níveis subsequentes de desenvolvimento e bem-estar. Essa 
capacidade de organização é a nossa principal arma contra o vírus. Considerando que 
essas sociedades foram construídas em um respeito fundamental pelas regras em 
direção aos objetivos de respeito essencial aos direitos humanos, nossas condições de 
acesso aos direitos dão um senso de respeito à ordem pública. Sendo essencial apelar 
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para nossas melhores condições de organização continuar nosso trabalho, tendo em 
mente que a distância social é crucial, assim como, em muitos casos, o isolamento, e 
que pouco se importa. 

É essencial, nesse contexto, servir e cuidar das pessoas: essa é sempre a prioridade 
fundamental da política. Para derrotar o vírus, são necessários mais respiradores; mais 
testes são necessários; que esses testes sejam realizados com mais rapidez; é essencial 
que todas as formas de comunicação em redes sejam usadas por instituições públicas, 
para dar a maior certeza ao isolar as fontes de contágio; para apoiar e socorrer a 
população, todos os sistemas de alerta precoce usados para vários tipos de 
emergências, seja sequestro de crianças ou desastres naturais, devem estar apoiando 
a luta contra essa pandemia.  

A ênfase deve ser colocada na população vulnerável, que precisa de apoio especial, 
porque sua condição os torna mais fracos para enfrentar a situação. Quem sofre de 
desigualdade: desigualdade de gênero e acesso a direitos econômicos e sociais. A 
necessidade de fortalecer os sistemas de assistência, fortalecer a luta contra a violência 
doméstica e redes de proteção social de todos os tipos. As medidas de isolamento e 
confinamento em casa mais uma vez trazem à reflexão internacional as situações de 
violência vivenciadas pelas mulheres nesse espaço.  

Nossos inimigos fundamentais são a irresponsabilidade, a covardia, a falta de um 
espírito de solidariedade. A falta de transparência, em qualquer nível, é um inimigo 
fundamental: quem se sente mal e o esconde, ou quem falsifica a situação da saúde em 
seu país.  

Cada um tem que manter a casa em ordem, seja a mais humilde, até a comunidade, a 
cidade e o Estado, cada um tem que assumir seu dever e responsabilidade. E cumpri-lo. 
Cada um deve cumprir as regras. Cada pessoa deve agir como se estivesse contaminada 
pelo vírus e, nesse sentido, cuidar de todos os outros, sua família, sua comunidade, sua 
cidade, seu país. Cada pessoa tem responsabilidades a assumir nesta presente 
pandemia. Cada um deve assumir e cumprir seu dever.  

O mundo não exige inação, exige ação, mas ação controlada que é funcional ao sentido 
coletivo e às necessidades do direito à saúde de todos. Nós somos povos livres. Somos 
indivíduos livres, portanto nossa responsabilidade surge de nós mesmos. Somos países 
democráticos, portanto, precisamos da força de instituições democráticas que 
funcionem plenamente. Os órgãos de coordenação devem ser fortalecidos. Boas 
práticas e más práticas devem ser avaliadas corretamente, sem margem para erro. Hoje 
todos devemos trabalhar juntos. Temos que transformar nossas prioridades, a OEA não 
pode ser a mesma nestes tempos. Precisamos modernizar nossos procedimentos para 
continuar tomando decisões coletivas. A tecnologia deve estar do nosso lado. É 
necessário aumentar a cooperação internacional e, portanto, devemos levar nossos 
empregos de onde estamos. Assumo esse novo período à frente da OEA, em tempos 
complexos de pandemia, renovando meu compromisso com você, cada um dos que 
trabalha para esta Organização. Entendo as dificuldades que a Covid apresenta, 
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pessoalmente e em família, as incertezas e os membros, mas devemos ser fortalecidos 
e fortalecidos, e com a clareza de que esta Secretaria-Geral contempla essas 
necessidades em cada uma das decisões que são devidas assumindo.  

Hoje, mais do que nunca, a Região exige uma OEA atual, com clareza e capacidade de 
liderar processos e, acima de tudo, capaz de entender os direitos das pessoas em novos 
contextos e apoiar os Estados a garantir e respeitá-los. O que só será possível com o 
trabalho tenaz de cada pessoa da Organização. É essencial continuar operando. Nossos 
sistemas políticos vão sofrer e nossos tecidos sociais vão sofrer, mas não podemos sair 
dessa situação nem menos democráticos nem nossos povos com menos direitos. É 
essencial que o mundo continue a funcionar. Alimentos, remédios, tecnologia, mais e 
menos devem ser produzidos; os serviços devem ser prestados: tratamentos médicos, 
segurança, serviços financeiros são todos mais, não menos, necessários; medidas 
devem ser tomadas, sejam elas comunitárias, nacionais, regionais e globais. Essas 
obras não podem ser suspensas porque as pessoas, os povos, dependem deles. A 
prevenção depende do mesmo, cuidar das pessoas depende do mesmo. Você não pode 
suspender o trabalho indiscriminadamente, mas as suspensões necessárias, 
dependendo da saúde das pessoas, devido à maneira como elas são realizadas. Isso nos 
leva à necessidade de mudar nossas maneiras de produzir, trabalhar e consumir. Eles 
dependem das medidas que tomamos, dependem dos cursos de ação e da cooperação 
que temos.  

Não há auto-suficiência, nem no nível dos países nem no nível dos indivíduos. Os 
funcionários públicos devem ser os primeiros a assumir as responsabilidades coletivas 
que eles fazem com o bem-estar dos outros, seja em conformidade com a regra ou em 
conformidade com nossas funções. 

Os países mais vulneráveis devem ser os mais apoiados internacionalmente; novas 
condições de apoio financeiro e comércio de bens e serviços deverão ser implementadas 
pela comunidade internacional.  

Obrigado a todos e a todos.” 

 
Luis Almagro  
Secretário Geral da OEA 
 
Referência: 
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1242892159839338497?s=20 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
 
Recomendações 

Os líderes das organizações que compõem o Grupo de Trabalho Conjunto da Cúpula 
(JSWG) concordaram na sexta-feira, 3 de abril, sobre a necessidade de coordenar 
esforços para dar apoio nas áreas de preparação, mitigação e recuperação de crises. 
Em uma videoconferência convocada pelo Presidente do Grupo de Trabalho Conjunto da 
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Cúpula (JSWG), o Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a 
Diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) se reuniram para discutir 
respostas coordenadas e conjuntas à pandemia do COVID-19. Também concordaram 
que o multilateralismo e a cooperação internacional são essenciais hoje para enfrentar 
a crise. 

A OPAS reiterou a necessidade de identificar, isolar e cuidar dos pacientes desde o início, 
com atendimento otimizado para os pacientes infectados. É absolutamente relevante 
comunicar informações críticas sobre eventos e riscos a todas as comunidades e 
combater qualquer desinformação. A organização também frisou que, na ausência de 
testes suficientes de RT-PCR, muitos países estão usando ou comprando outros tipos 
de kits de laboratório, incluindo kits de teste rápido. Em geral, esses testes rápidos 
podem ser usados para detectar a COVID-19, mas não devem ser usados para descartar 
casos. A escassez severa de EPI (Equipamento de Proteção Individual) está colocando 
em risco um número maior de profissionais de saúde, especialmente em países com 
sistemas de saúde mais frágeis e naqueles com grande aumento de casos. 

Outro grande desafio é a baixa disponibilidade de equipamentos respiratórios para tratar 
pacientes gravemente enfermos e a falta de profissionais de saúde em alguns países. 
As restrições internacionais de viagens estão afetando a entrega de medicamentos para 
tratar a COVID-19 e outras doenças, kits de laboratório, EPIs, vacinas e outros 
suprimentos. 

A situação das mulheres foi especialmente considerada pelas organizações 
multilaterais reunidas, uma vez que elas são mais vulneráveis a esta crise. Seus níveis 
de emprego foram severamente afetados porque são a maioria da força de trabalho nos 
setores mais atingidos, as tensões psicológicas, o estresse e a violência se 
multiplicaram contra as mulheres devido às necessidades de saúde em quarentena em 
casa. Medidas de apoio afirmativas são necessárias. 

A situação dos migrantes também foi analisada, pois estão entre os grupos mais 
vulneráveis, porque são os primeiros a ficarem desempregados e os centros de refúgio 
geralmente não possuem estrutura adequada para impedir a disseminação da COVID-
19. 

Sugeriu-se o desenvolvimento de protocolos regionais para permitir a passagem de 
produtos agrícolas e medidas para estimular o comércio intrarregional. É necessário 
dar ênfase especial à segurança alimentar, a fim de evitar escassez, aumento de preços 
e casos de violência social. 

Especificamente, as organizações multilaterais recomendaram a adoção das seguintes 
medidas: 

• Apoio de emergência 
• Fortalecimento dos sistemas de saúde 
• Mitigação dos efeitos econômicos 
• Flexibilidade no uso de recursos financeiros 
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• Apoio às Micro, Pequenas e Médias empresas e proteção do emprego e da renda 
• Apoio às populações que são desproporcionalmente afetadas pela crise, incluindo 
mulheres empregadas em setores população mais afetada e população migrante 
• Apoio aos países do Caribe, que serão duplamente afetados, bem como aos países de 
baixa e média renda altamente endividados. 
 
Referência:  
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/20 
 
 

OIM - Organização Internacional Para Migrações 

Plano Estratégico Global de Preparação e Resposta 

A OIM elaborou um “Plano Estratégico Global de Preparação e Resposta” com objetivo 
de contribuir para preparação e capacidade de resposta frente à COVID-19. O Plano 
busca o enfrentamento das necessidades humanitárias e de desenvolvimento de 
populações vulneráveis, tais como migrantes e pessoas internamente deslocadas, 
impactadas pelo coronavírus. 

Algumas ações incluídas no Plano são o apoio à conscientização transnacional das 
comunidades; coleta de dados e exercícios de mapeamento participativo para 
identificação de áreas e corredores de mobilidade que estão em alto risco; apoio às 
autoridades regionais, nacionais e locais no desenvolvimento de um plano de resposta 
para garantia da continuação dos serviços para aqueles deslocados internamente; 
estabelecimento de um fundo de revisão e resposta às solicitações de apoio a migrantes 
vulneráveis, incluindo triagem, orçamento, planejamento e prestação de serviços.  

Referência: 
https://www.iom.int/iom-responds-covid-19 
 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 

A OIT anunciou uma série de dicas e recomendações a respeito da crise provocada pelo 
Coronavírus. As medidas direcionam-se tanto para empregados quanto empregadores.  

O que os empregados podem fazer? 

• Um diálogo social eficiente em todos os níveis é essencial para uma ação rápida 
e eficaz. 

• As organizações de trabalhadores podem desempenhar um papel importante na 
tomada de decisões e nas respostas políticas à crise provocada pela COVID-19. 
Eles podem contribuir para a prevenção e proteção dos trabalhadores, 
fornecendo informações confiáveis. As organizações de trabalhadores podem 
promover a solidariedade e a não discriminação de trabalhadores e pessoas 
doentes. 
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• Como a COVID-19 se espalha principalmente por gotículas respiratórias, boas 
práticas de higiene no local de trabalho são essenciais, por exemplo, lavagem 
regular das mãos, usando desinfetante para as mãos e para a superfície. 

• Evitar tocar no rosto, cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Se se sentir mal, se 
isolar e procurar assistência médica. 

• Incentivar o comportamento responsável, cooperar com as medidas de resposta 
e manter a calma. 

O que os empregadores podem fazer? 

• Monitorar as orientações fornecidas pelas autoridades nacionais e locais, 
inclusive sobre os arranjos de trabalho, e comunicar informações críticas à força 
de trabalho. 

• Avaliar os riscos potenciais de interrupção dos negócios. 
• Revisar ou elaborar um plano de continuidade de negócios que seja consistente 

com as diretrizes oferecidas pelas autoridades nacionais e locais para aumentar 
a resiliência dos negócios e apoiar os trabalhadores e suas famílias. 

• Identificar e mitigar os riscos para os trabalhadores e outras pessoas conectadas 
ao local de trabalho decorrentes da exposição à COVID-19. 

• Promover a higiene e aplicar os princípios de distanciamento social no local de 
trabalho; avaliar a responsabilidade comercial pela remuneração dos 
trabalhadores, particularmente em setores com alta exposição à COVID-19. 

• Procurar conselhos e apoio de organizações patronais e empresariais que 
possam canalizar preocupações para o governo e definir medidas políticas que 
sejam favoráveis à resiliência e sustentabilidade dos negócios 

Referência: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm 
 

OMC - Organização Mundial do Comércio 

O Diretor-Geral da OMC, Roberto Azevêdo, apontou que diante deste desafio global é 
preciso estabelecer medidas frente a saúde pública e economia. Indicou que a 
prioridade, agora, deve ser proteger a saúde e segurança das pessoas contra a COVID-
19. Em 16 de março, os líderes do G7 concordaram em apoiar o comércio e o 
investimento global e a fazer o que for necessário para garantir uma forte resposta 
global por meio de uma cooperação mais estreita e uma coordenação aprimorada.  
Além dessas medidas, o Diretor-Geral apontou também que a manutenção de fluxos 
abertos de comércio e investimento será fundamental para proteger empregos, impedir 
a quebra da cadeia de suprimentos e garantir que produtos vitais não se tornem 
inacessíveis para os consumidores. Quando iniciado o processo de recuperação, o 
comércio terá um papel fundamental para o crescimento econômico, já que os países 
aproveitam o crescimento um do outro e as economias se recuperam mais rápido agindo 
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em conjunto, complementou o Diretor-Geral. Por fim, elogiou a declaração do G7 pela 
sua ênfase na cooperação para combater o vírus, desde o compartilhamento de dados e 
acesso a equipamentos médicos, aos esforços para o desenvolvimento de tratamentos 
e vacinas. 
 
Referência: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_17mar20_e.htm 
 
Atualizações sobre o comércio atual 
A OMC dedicou uma página em seu site para fornecer informações atualizadas sobre o 
comércio, como notificações relevantes dos membros da Organização, o impacto do 
vírus em exportação e importação e como as atividades da OMC foram afetadas. Uma 
lista foi compilada pelo Secretariado, sendo um relatório informal sobre a situação e 
uma tentativa de fornecer transparência em torno do comércio e das medidas 
relacionadas no contexto atual. 
 
Referência: 
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 
 
 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

Frente à dispersão do coronavírus pelo mundo e à classificação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) da situação como pandemia, é importante que todos busquem formas 
de se proteger. Com esse intuito, a OMS divulgou uma lista de cuidados a serem tomados 
a fim de diminuir o risco de contaminação: 

• Lavar as mãos frequentemente e usar álcool em gel, sobretudo após tossir ou 
espirrar, e nas seguintes situações específicas: 

• Quando cuidando de doentes; 

• Antes, durante e após preparar alimentos; 

• Antes de comer; 

• Após ir ao banheiro; 

• Quando as mãos estiverem visivelmente sujas; 

• Após lidar com animais ou resíduos animais; 

• Manter distância de um metro entre você e outra pessoa que estiver tossindo ou 
espirrando; 

• Evitar contato próximo quando estiver tossindo, espirrando ou com febre; 

• Evitar tocar olhos, nariz ou boca; 
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• Praticar higiene respiratória: cobrir a boca e o nariz com o cotovelo dobrado ou 
lenço quando tossindo ou espirrando. Então, jogar o lenço fora o mais 
rapidamente possível; 

• Em caso de febre, tosse e dificuldade respiratória, entrar em contato com um 
médico de maneira que possa ser direcionado ao local adequado para receber 
os cuidados médicos devidos; 

• Caso sinta-se mal, evitar sair e procurar atendimento médico adequado; 

• Se tiver 60 anos ou mais e/ou possuir alguma doença cardiovascular, condição 
respiratória e diabetes, tomar precauções no sentido de evitar áreas ou locais 
com pessoas que possam estar doentes; 

• Se apresentar tosse, espirro, febre e dificuldade respiratória, procurar cuidado 
médico e informar o histórico de viagem recente; 

• Evitar viajar se estiver apresentando algum dos sintomas apresentados 
anteriormente; 

• Se escolher utilizar máscara que cubra a boca e o nariz, evitar tocar a máscara; 

• Imediatamente após o uso, descartar a máscara de uso único e lavar as mãos 
após removê-la. 

• Em caso de viagem para localidades críticas nos últimos 14 dias, ficar em casa, 
sobretudo se começar a se sentir mal, mesmo que sejam sintomas brandos 
como dor de cabeça e coriza, até a recuperação. No caso de febre, tosse e 
dificuldade de respirar, procurar tratamento médico prontamente.  

Referência:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/ 
 
Covid-19: OMS divulga guia com cuidados para saúde mental durante pandemia 

As consequências da pandemia do novo coronavírus vêm causando pressão psicológica 
e estresse em grande parte da população afetada. As incertezas provocadas pela COVID-
19, os riscos de contaminação e a obrigação de isolamento social podem agravar ou 
gerar problemas mentais. Por esta razão, a OMS recomendou cuidados especiais com a 
saúde mental.  

População geral: 

• Não se refira às pessoas com a doença como “casos de COVID-19” ou “vítimas”, 
“famílias de COVID-19”, “adoentados” etc. É importante separar a pessoa e a sua 
identidade do vírus em si para reduzir o estigma. 

• Reduza a leitura ou o contato com notícias que podem causar ansiedade ou 
estresse. Busque informação apenas de fontes fidedignas. Procure informações 
e atualizações uma ou duas vezes ao dia, evitando o “bombardeio desnecessário” 
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de informações. Uma enxurrada constante de notícias sobre o surto pode levar 
qualquer um à ansiedade e ao estresse. 

• Apoie os outros ajudando-os em seus momentos de necessidade. A assistência 
neste momento pode ajudar tanto a quem recebe o apoio como a quem dá o 
auxílio. 

• Crie oportunidades para ampliar histórias positivas e úteis e imagens positivas 
de pessoas na sua área que tiveram a COVID-19.  

• Homenageie e aprecie o trabalho dos cuidadores e dos agentes de saúde que 
estão apoiando os afetados pelo novo coronavírus em sua região. Reconheça o 
papel deles para salvar vidas e manter todos seguros. 

Agentes de saúde: 

• Cuide de você. Tente utilizar métodos para lidar com a situação como fazer 
pausas e descansar entre os seus turnos de trabalho e até mesmo tirar um 
momento dentro do expediente. Tenha atenção ainda aos seus alimentos para 
manter uma dieta saudável, fazer exercícios físicos e ficar em contato com a 
família e com os amigos.   

• Evite formas errôneas de lidar com o estresse como o uso de tabaco, álcool ou 
outras drogas. A longo prazo, eles pioram o seu bem-estar físico e mental. 

• Continue conectado com seus entes queridos. O contato virtual é uma forma 
possível. Procure seus colegas, seus supervisores e pessoas de confiança para 
esse apoio social. Você poderá descobrir que seus amigos estão tendo 
experiências semelhantes e atravessando o mesmo que você. 

• Descubra e se informe sobre o apoio às pessoas com a COVID-19 e aos recursos 
dos quais elas precisam para que possa fazer a ponte e o contato com links, ou 
outros meios. Isso é crucial para quem precisa de apoio psicológico ou de saúde 
mental. O estigma associado a problemas mentais pode causar estresse. 

 Líderes de equipe e supervisores em postos de saúde: 

• Mantenha todo o pessoal protegido de estresse crônico e de uma saúde mental 
precária para que possam desempenhar seu trabalho da melhor maneira. 

• Assegure uma informação de qualidade e fidedigna para todo o pessoal da 
equipe. Faça uma rotação no pessoal das áreas mais estressantes para as 
menos estressantes. Coloque funcionários com menos experiência para 
trabalhar com os mais experientes. 

• Aqueles trabalhadores que têm que ir às comunidades, devem ir em dupla.  

• Inicie, encoraje e monitore as pausas no trabalho. Implemente tabelas flexíveis 
para o pessoal que está diretamente afetado ou tem um membro da família 
impactado pelo estresse ou algum trauma. 



ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

154 

• Se você ocupa uma posição de liderança num estabelecimento de saúde, viabilize 
o acesso e se assegure de que os funcionários possam utilizar os serviços de 
apoio psicossocial e mental. 

• Gerencie a saúde mental dos pacientes e as queixas neurológicas como delírio, 
psicose, ansiedade severa e depressão, nas áreas de emergência ou de clínica 
geral. 

Cuidadores de crianças: 

• Ajude as crianças a expressarem, de forma positiva, seus medos e ansiedades. 
A atividade criativa, jogos e desenhos podem ajudar. 

• Mantenha as crianças perto de seus pais e familiares caso seja seguro para elas. 
Evite a separação deles. Caso uma criança tenha que ser retirada de seus pais 
ou tutores, assegure-se de que ela será cuidada por assistentes sociais ou 
equivalentes e cheque a situação da criança regularmente. Além disso, 
certifique-se de que durante o tempo da separação o contato com os pais ou 
tutores seja feito duas vezes ao dia por chamadas de vídeo ou outra forma 
apropriada à idade da criança. 

• Mantenha as rotinas familiares sempre que possível e crie novas rotinas 
principalmente com as crianças em casa. Pense em atividades lúdicas e 
pedagógicas para fazer com elas. Sempre que possível, incentive as crianças a 
continuarem brincando e se sociabilizando com os outros, mesmo que somente 
na família por causa do distanciamento social no momento. 

• Fale com seus filhos sobre a COVID-19 de forma honesta e apropriada à idade 
deles. O fato de falar sobre suas preocupações pode ajudar a baixar a ansiedade 
das crianças. 

Idosos, cuidadores e pessoas com problemas de saúde: 

• Ofereça apoio emocional aos idosos por meio de redes familiares ou de agentes 
de saúde.  

• Partilhe fatos simples sobre o que está acontecendo com informações claras a 
respeito da redução de riscos e infecções em palavras compreensíveis para 
quem tem barreiras de entendimento. Talvez seja útil colocar a informação em 
escrito ou em pinturas e figuras. Envolva a família e outras redes de apoio no 
fornecimento das notícias e de medidas de prevenção como a lavagem de mãos. 

• Esteja preparado e informado, com antecedência, de como buscar ajuda, como 
chamar um táxi, ter comida entregue em casa ou pedir ajuda médica. E 
providencie medicamentos para duas semanas, caso necessário.  

• Aprenda exercícios físicos simples para fazer em casa todos os dias durante o 
isolamento e a quarentena para não reduzir a mobilidade.  
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• Mantenha rotinas e tarefas regulares sempre que possível e crie novas num 
ambiente diferente. Entre elas atividades diárias, limpeza, canto, pinturas e 
outras. 

Pessoas em isolamento: 

• Fique em contato e mantenha sua rede de amigos e conhecidos. Ainda que 
isolado, tente ao máximo manter sua rotina e crie novas. Se as autoridades de 
saúde recomendaram distância física para conter o surto, você pode manter a 
proximidade digital com e-mails, redes sociais, telefone, teleconferências etc. 

• Durante esse período de estresse, esteja atento a seus sentimentos e demandas 
internas. Envolva-se com atividades saudáveis e aproveite para relaxar. O 
exercício constante, o sono regular e uma dieta balanceada ajudam. Mantenha 
tudo em perspectiva. 

• Uma enxurrada constante de notícias sobre o surto pode levar qualquer um à 
ansiedade e ao estresse.  Siga as notícias confiáveis e evite boatos e “fake news” 
que vão somente causar mais desconforto e dissabor. 

Referência: 
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792 
 

Atualização da estratégia COVID-19 

A OMS publicou, no dia 14 de abril de 2020, um documento intitulado “COVID-19 Strategy 
Update”, que tem a finalidade de orientar a resposta da saúde pública a nível nacional e 
subnacional. Trata-se de uma atualização do Plano Estratégico de Preparação e 
Resposta 1, que foi publicado em 3 de fevereiro de 2020. O documento apresenta 
orientações práticas para as ações estratégicas do governo e da sociedade, que podem 
ser adaptadas de acordo com as especificidades e capacidades nacionais e 
subnacionais. 

Os objetivos estratégicos globais são: 

• Mobilização de todos os setores e comunidades para garantir que todas as 
esferas do governo e da sociedade se apropriem e participem da resposta e da 
prevenção de casos através da higienização das mãos, etiqueta respiratória e 
distanciamento físico em nível individual; 

• Controle de casos esporádicos e implementação de medidas para impedir a 
transmissão comunitária, localizando e isolando rapidamente todos os casos, 
fornecendo-lhes os devidos cuidados e rastreando, colocando em quarentena e 
apoiando todas as pessoas que tiveram contatos com os infectados; 

•  Suprimir a transmissão comunitária por meio de medidas de controle e de 
prevenção de infecções apropriadas ao contexto, medidas de distanciamento 
físico no nível da população e restrições apropriadas e proporcionais às viagens 
domésticas e internacionais não essenciais; 
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• Reduzir a mortalidade, fornecendo atendimento clínico adequado às pessoas 
afetadas pela COVID-19, garantindo a continuidade dos serviços sociais e de 
saúde essenciais e protegendo os trabalhadores da linha de frente e as 
populações vulneráveis; 

• Desenvolver vacinas e terapias seguras e eficazes que possam ser fornecidas 
em escala e que sejam acessíveis com base nas necessidades; 

A organização ressalta que cada país deve implementar um conjunto abrangente de 
medidas, calibradas de acordo com a sua capacidade e o seu contexto, para desacelerar 
a transmissão e reduzir a mortalidade associada à COVID-19, com o objetivo de alcançar 
e/ou manter um estado estável de baixo ou nenhum nível de transmissão. Estratégias 
apropriadas em nível nacional e subnacional devem equilibrar medidas que abordem a 
mortalidade direta atribuídas à COVID-19; a mortalidade indireta causada pelo 
esmagamento dos sistemas de saúde e pela interrupção de outros serviços essenciais 
de saúde e sociais; e pelos agudos e prolongados efeitos prejudiciais à saúde e ao bem-
estar das consequências socioeconômicas de certas medidas de resposta. Para muitos 
países, autoridades e comunidades subnacionais, gerenciar uma transição controlada e 
deliberada de um cenário de transmissão comunitária para um estado sustentável e 
estável de transmissão de baixo ou nenhum nível é, atualmente, o melhor resultado a 
curto e médio prazo na ausência de uma vacina segura e eficaz.  

Para a flexibilização das medidas de isolamento social adotadas a fim de mitigar a 
transmissão comunitária do novo coronavírus, a OMS listou seis critérios que devem ser 
seguidos. São eles:  

1. A transmissão COVID-19 deve estar controlada a um nível de casos esporádicos 
e agrupamentos de casos, todos provenientes de contatos ou importações 
conhecidas, enquanto a incidência de novos casos deve ser mantida em um nível 
que o sistema de saúde possa gerenciar com capacidade de atendimento clínico 
substancial em reserva.  

2. Devem existir sistemas de saúde e capacidades de saúde pública suficientes 
para permitir o tratamento de casos graves bem como a detecção e o isolamento 
de todos os casos, independentemente da gravidade e origem: 

a. Detecção: casos suspeitos devem ser detectados rapidamente após o 
início dos sintomas; 

b. Teste: todos os casos suspeitos devem ter resultados dentro de 24 horas 
após a identificação e a amostragem, e deve haver capacidade suficiente 
para verificar o status de ausência de vírus nos pacientes que se 
recuperaram;  

c. Isolamento: todos os casos confirmados devem ser efetivamente 
isolados (em hospitais e/ou moradias designadas para casos leves e 
moderados, ou em casa com apoio suficiente se tais moradias não 
estiverem disponíveis) imediatamente e até que não sejam mais 
infecciosos;   
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d. Quarentena: todos os contatos próximos devem ser rastreados, 
colocados em quarentena e monitorados por 14 dias, seja em 
acomodações especializadas ou em quarentena própria. O 
monitoramento e o suporte podem ser feitos por meio de uma 
combinação de visitas de voluntários da comunidade, telefonemas ou 
mensagens; 

3. Os riscos de surto em ambientes de alta vulnerabilidade devem estar 
minimizados, o que exige que todos os principais drivers e/ou amplificadores da 
transmissão da COVID-19 tenham sido identificados, com medidas apropriadas 
para minimizar o risco de novos surtos e transmissão nosocomial (por exemplo, 
prevenção apropriada e controle de infecções, incluindo triagem e fornecimento 
de equipamentos de proteção individual em unidades de saúde e unidades de 
cuidados residenciais). 

4. Medidas preventivas no local de trabalho devem ser estabelecidas para reduzir 
o risco, incluindo as diretrizes e as capacidades apropriadas para promover e 
permitir medidas padrão de prevenção à COVID-19 em termos de distanciamento 
físico, lavagem das mãos, etiqueta respiratória e, potencialmente, 
monitoramento de temperatura. 

5. Riscos de casos importados devem ser gerenciados por meio de uma análise da 
provável origem e rotas das importações, e medidas devem estar em vigor para 
detectar e gerenciar rapidamente casos suspeitos entre os viajantes (incluindo a 
capacidade de colocar indivíduos em quarentena que chegam de áreas com 
transmissão comunitária). 

6. As comunidades devem estar totalmente engajadas e entenderem que a 
transição envolve uma grande mudança, de detectar e tratar apenas casos 
graves e detectar e isolar todos os casos, que medidas de prevenção 
comportamental devem ser mantidas e que todos os indivíduos têm papéis-
chave na viabilização e, em alguns casos, na implementação novas medidas de 
controle. 

Referência:  
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020 

 

OMT -Organização Mundial do Turismo 

O setor de turismo, mais do que qualquer outra atividade econômica com impacto social, 
é baseado na interação entre pessoas. A OMT vem cooperando com a OMS de maneira 
a implementar formas de minimizar os impactos desnecessários na viagem e no 
comércio internacional. Além disso, está buscando enfatizar a importância do setor, 
sobretudo no desenvolvimento de medidas econômicas para lidar com a crise. 
 
Referência: 
https://unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus 
 

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020
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Respostas aos efeitos causados no turismo pela COVID-19 

A cadeia de valor do turismo afeta todas as partes da sociedade, tornando-o único na 
promoção de solidariedade, colaboração e ação concreta para além de fronteiras. Deve 
estar posicionada para impulsionar novamente uma recuperação futura. Considerando 
isso, a OMT reuniu o Comitê Global de Crise, em parceria com a OMC, para lidar com o 
setor econômico mais atingido pela COVID-19. 
A Organização requer reconhecimento político e cooperação entre os Ministérios, 
envolvendo os setores público e privado e tendo como pano de fundo planos de ação 
mais amplos das instituições financeiras e órgãos regionais.  
 
Nesse sentido, a organização lançou um conjunto de recomendações que pedem apoio 
urgente ao setor em âmbito global. As recomendações são o primeiro resultado do 
Comitê Mundial de Crise do Turismo, constituído pela OMT com representantes de alto 
nível do turismo e do sistema das Nações Unidas. No total, o novo guia fornece 23 
recomendações divididas em três áreas principais : 

• Gerenciamento da crise e mitigação do impacto: As principais recomendações 
referem-se à manutenção do emprego , ao apoio a trabalhadores independentes, 
à garantia de liquidez , à promoção de desenvolvimento de habilidades e à revisão 
de impostos, taxas e regulamentos relacionados a viagens e turismo. As 
recomendações levam em consideração a probabilidade de uma recessão 
econômica. Dado que o turismo emprega muitas pessoas, será um setor que 
sofrerá um revés severo, com milhões de empregos ameaçados, especialmente 
empregos ocupados por mulheres e jovens, além de grupos marginalizados. 

• Fornecimento de estímulos e aceleração da recuperação: Este conjunto de 
recomendações enfatiza a importância de fornecer estímulos financeiros, com 
políticas fiscais favoráveis, levantamento das restrições de viagem assim que a 
emergência de saúde permitir, flexibilização do regime de vistos, promoção do 
marketing agora confiança do consumidor, entre outras medidas, para acelerar 
a recuperação. As Recomendações também pedem que o turismo seja destacado 
nas políticas de recuperação e nos planos de ação nacionais. 

• Prepare-se para o amanhã: enfatizando a capacidade excepcional do turismo de 
liderar o crescimento nos níveis local e nacional, as Recomendações exigem 
mais atenção à contribuição do turismo para a Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável e ao fortalecimento da resiliência, aprendendo com as lições da 
atual crise . As Recomendações pedem aos governos e aos atores do setor 
privado que desenvolvam planos de preparação e usem essa oportunidade para 
fazer a transição para a economia circular. 

 
Referência:  
https://www.unwto.org/es/news/apoyo-al-empleo-y-a-la-economia-a-traves-de-los-viajes-y-
el-turismo 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
04/COVID19_Recommendations_ES.pdf 
https://www.unwto.org/unwto-and-who-agree-to-further-cooperation-in-covid-19-response 
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https://unwto.org/unwto-convenes-global-tourism-crisis-committee 
 
Desafio de startups contra impactos do coronavírus  

Com o objetivo de estimular soluções para o turismo por meio de medidas de saúde, 
economia e gerenciamento de destinos, a Organização Mundial do Turismo (OMT) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) lançaram o desafio global para startups e 
empreendedores do turismo Healing Solutions For Turismo Challenge. A missão é 
buscar soluções para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus no setor, por 
meio de tecnologia e iniciativas inovadoras para o desenvolvimento sustentável em uma 
situação de crise.  
 
Referência:  
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13434-
organiza%C3%A7%C3%B5es-mundiais-do-turismo-e-da-sa%C3%BAde-lan%C3%A7am-
desafio-de-startups-para-amenizar-impactos-do-coronav%C3%ADrus.html 
https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge 
 

 

ONU-Mulheres 

Recomendações para ajuda às mulheres 
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 e chamando atenção para assuntos ligados à autonomia 
financeira, acesso à serviços de saúde e o aumento da violência doméstica.  
O aumento dos riscos de violência contra mulheres foi destacado, especialmente a 
violência doméstica, devido ao maior convívio familiar. 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 de mobilidade durante a 
quarentena. 
A Organização enfatiza a importância da inclusão de mulheres em todas as fases de 
tomada de decisão, garantindo que as necessidades imediatas das mulheres sejam 
atendidas. Dentre as recomendações, também estão inclusas a garantia de acesso aos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo atenção pré-natal e pós natal, 
promoção de empoderamento e recuperação econômica das mulheres, continuidade 
dos serviços essenciais contra violência doméstica, mas com novas modalidades de 
prestação de serviços no contexto atual.  
 
Referência: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-
COVID19_LAC.pdf 
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Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) 
Em uma entrevista à imprensa no dia 14 de abril de 2020, a diretora da Organização Pan-
Americana da Saúde (oms), Carissa F. Etienne, disse que as medidas de distanciamento social 
estão dando às nossas sociedades a chance de preparar e responder à pandemia da COVID-19 e 
que qualquer tentativa de transição para medidas mais flexíveis deve ser tomada com extrema 
cautela. Essas decisões de transição sempre devem ser informadas pelos padrões de 
transmissão de doenças, testes da COVID-19 e capacidade de rastreamento de contatos, 
disponibilidade de leitos hospitalares e outros critérios objetivos.  

Segundo a organização, a COVID-19 ainda não atingiu com força total a nossa região, 
principalmente na América Latina e no Caribe, mas é esperado que se intensifique nas próximas 
semanas. O aumento de hospitalizações e mortes vistos em alguns países nos revela a rapidez 
com qual a situação pode mudar em outros. Muitos países da região implementaram medidas 
de distanciamento social em toda a comunidade que permitem que os serviços de saúde operem 
dentro de sua capacidade. De acordo com a OPAS, isso é encorajador, mas deve ser sustentado 
por um período de tempo para ser eficaz.  

Cabe ressaltar que o distanciamento social precisa ser acompanhado por medidas abrangentes 
de apoio para garantir que os mais vulneráveis possam cumprir sem riscos graves nos seus meios 
de subsistência. Essas medidas de apoio social exigirão uma capacidade logística nacional e local 
adequada para garantir a entrega de medicamentos, testes, alimentos e outros suprimentos 
para as populações. 

A diretora também reconhece que a implementação das medidas de prevenção à COVID-19, 
como o distanciamento social, pode parecer perturbadora. Entretanto, caso elas não sejam 
implementadas, o risco de prolongar a crise será muito alto. Além disso, a interrupção 
precipitada do distanciamento social recomendado pode levar a uma segunda onda de casos da 
COVID-19, o que acarretará em maior incerteza socioeconômica a longo prazo na região das 
Américas. A ciência e a solidariedade devem guiar a implementação das intervenções 
necessárias, tendo em vista que elas devem se adequar às especificidades de cada ambiente. 
Esse é o único caminho, no ponto de vista da OPAS, para voltarmos à normalidade com 
segurança.  

Referência: 
https://www.paho.org/en/news/14-4-2020-covid-19-paho-director-calls-extreme-caution-
when-transitioning-more-flexible-social  

 

ONU-Habitat - Programa das Nações Unidas para 
Assentamentos Humanos 

A ONU Habitat publicou um arquivo com suas principais mensagens à comunidade 
internacional a respeito da pandemia. Em linhas gerais, a mensagem aborda: 

• O reconhecimento de que a pandemia tende a atingir as populações mais 
vulneráveis, em sua maioria moradores de áreas periféricas e de urbanização 
precária. A organização pede atenção especial para as características de 
adensamento populacional nestas regiões, que refletem na dinâmica urbana e 
no transporte público. 

https://www.paho.org/en/news/14-4-2020-covid-19-paho-director-calls-extreme-caution-when-transitioning-more-flexible-social
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• O esclarecimento de que as autoridades, em geral, devem apoiar os governos 
locais como prioridade. 

• A recomendação de treinar as comunidades para reconhecer os sinais de 
infecção e para as demais ações de prevenção, como isolamentos e quarentenas. 

• O reconhecimento do forte impacto econômico que pode recair sobre as 
populações mais vulneráveis afetando sua segurança alimentar e moradias. 

• A recomendação de se treinar as comunidades a reconhecer sinais de infecção 
e demais ações de prevenção da difusão do vírus, como isolamentos e 
quarentenas. 

• A oferta dos serviços da ONU-Habitat para o desenvolvimento de estratégias 
inovadoras e sustentáveis para reorganização da vida urbana pós-crise. 

Referência: 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_eng_1.pdf 
 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e o UNICEF em parceria com o WhatsApp lançaram o Centro de 
Informação do WhatsApp sobre Coronavírus. A plataforma fornece um guia simples para 
trabalhadores da saúde, educadores, líderes comunitários, sociedade civil organizada, 
governos locais e empresários relacionados às comunicações via WhatsApp. O centro 
também fornecerá dicas gerais e fontes de informação confiáveis para os usuários do 
aplicativo. As recomendações oferecerão um guia rápido sobre como pequenos grupos 
podem aproveitar ao máximo as funções do WhatsApp e o PNUD irá distribuí-lo àqueles 
que coordenam esforços locais.  
 
As recomendações oferecerão um guia rápido sobre como pequenos grupos podem 
aproveitar ao máximo as funções do WhatsApp e o PNUD irá distribuí-lo àqueles que 
coordenam esforços locais. Além disso, o WhatsApp está trabalhando em parceria com 
a OMS e UNICEF na promoção de linhas diretas para os usuários ao redor do mundo. 
Essas linhas diretas oferecerão informações confiáveis que serão listadas no Centro de 
Informação do WhatsApp sobre Coronavírus.  
 
Referência: 
 https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/covid-19--oms--
unicef-e-pnud-fecham-parceria-com-whatsapp-para-l.html 
 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente 

O PNUMA fez uma análise entre o coronavírus e a necessidade de enfrentamento de 
ameaças aos ecossistemas e à vida selvagem, incluindo a informação de que habitats 
degradados podem incentivar processos evolutivos mais rápidos e a diversificação de 
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doenças, uma vez que, diante de condições ambientais deterioradas, os patógeno se 
espalham mais facilmente. 
Outra correlação feita pela Organização é entre a epidemia e a gestão de resíduos, uma 
vez que se trata de um serviço público essencial para minimizar possíveis impactos 
secundários à saúde e ao meio ambiente. O gerenciamento eficaz de resíduos 
biomédicos requer identificação, coleta, separação, armazenamento, transporte, 
tratamento e descartes apropriados, além de desinfecção, proteção e treinamento de 
funcionários.  

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. 
 
Referência: 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-
need-address-threats-ecosystems-and-wildlife 

 

UNCTAD - Conferência da ONU sobre Comércio e 
Desenvolvimento 

Impactos no comércio e desenvolvimento 

A UNCTAD analisa que a crise causada pelo coronavírus exige, para além de medidas 
macroeconômicas, uma série de políticas corretivas e reformas institucionais que 
reduzam as chances de um colapso econômico. Os governos devem dar um sinal claro 
de que as preocupações com a dívida pública são secundárias frente às questões de 
saúde pública, e que as desigualdades devem ser uma parte central na resposta política 
tanto de curto, quanto de longo prazo. 

Foi feita uma análise do impacto do coronavírus no IDE. A curva decrescente será de -
5% a -15%, se comparada com as previsões para os anos de 2020 e 2021. O impacto se 
concentrará nos países mais atingidos pela doença, tendo choques negativos de 
demanda. O impacto econômico das interrupções na cadeia de fornecimento afetará as 
prospecções de investimento em todos os países. As indústrias mais atingidas serão a 
automotiva (-44%), companhias aéreas (-42%) e as indústrias de energia e de insumos 
básicos (-13%). 
 
Referência: 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-
essential-public-service-fight-beat-covid-19 
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UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura 

Recomendações para governos 

Devido ao cenário atual, a UNESCO divulga informações diárias a respeito do 
coronavírus, afirmando que está presente para dar suporte aos Estados Membros. A 
Organização reconhece que a tomada de medidas imediatas de contenção, embora 
provocando o isolamento social de milhões de estudantes, foi uma ação positiva. A 
sugestão da UNESCO é repensar a educação e expandir o ensino à distância, tornando o 
sistema educacional mais resistente, aberto e inovador. Além disso, solicita a atenção 
de toda a comunidade internacional aos estudantes vulneráveis que dependem dos 
serviços escolares para sua nutrição e segurança, de tal forma que seja dado o devido 
suporte a esse grupo. A Organização reconhece que a tomada de medidas imediatas de 
contenção, embora provocando o isolamento social de milhões de estudantes, foi uma 
ação positiva. A sugestão da UNESCO é repensar a educação e expandir o ensino à 
distância, tornando o sistema educacional mais resistente, aberto e inovador. Além 
disso, solicita a atenção de toda a comunidade internacional aos estudantes vulneráveis 
que dependem dos serviços escolares para sua nutrição e segurança, de tal forma que 
seja dado o devido suporte a esse grupo. 

No que tange ao setor cultural, a recomendação é que os governantes considerem a 
inclusão de proteção econômica para artistas e todos que trabalham no meio, porque 
expressões artísticas, literárias, cinematográficas, etc. são refúgios e conforto neste 
momento.  

Plataformas digitais estão disponíveis durante o período de isolamento social, como a 
Biblioteca Digital Mundial, Portal da Cultura, Culture Speaks e Ferramentas de Gestão 
do Conhecimento do Setor Cultural. 
 
Referência: 
https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/unesco-is-present 
 
Coalizão para garantir que o aprendizado nunca pare: #LearningNeverStops 

A fim de responder rápida e adequadamente a crise educacional causada pela COVID-
19, que fez com que mais de 1,5 bilhões de estudantes ficassem fora das salas de aula, 
a UNESCO formou uma coalizão que une parceiros multilaterais, como a OIT, ACNUR, 
OMS, FAO, Banco de Desenvolvimento Asiático; o setor privado, como a Microsoft, GSMA, 
Google, Facebook, Zoom; organizações filantrópicas e sem fins-lucrativos como Khan 
Academy, Dubai Cares, Sesame Street, etc.; assim como empresas midiáticas como a 
BBC World Service. O objetivo é desenvolver e prover ferramentas digitais, soluções de 
gestão de educação e mobilizar recursos para que os países possam garantir educação 
a distância de qualidade aos alunos. 
 
Referência: 
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https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-and-
private-sector-partners-broad 
 
International Task Force on Teachers for Education 2030 

A  International Task Force on Teachers for Education 2030, uma rede global de mais de 
90 países e 50 organizações internacionais e regionais, incluindo a ONU e que tem o 
secretariado hospedado pela UNESCO abriu uma Chamada para a Ação dos Professores 
para garantir que a classe seja protegida, apoiada e reconhecida durante a crise. A Força 
Tarefa pede aos governos, provedores de educação e financiadores - públicos e privados 
- e a todos os parceiros relevantes que busquem preservar o emprego e o salário dos 
professores; priorizem a saúde, segurança e bem-estar de professores e estudantes; 
incluam os professores no desenvolvimento de respostas do meio educacional dentro 
do cenário da COVID-19; provejam apoio profissional adequado, assim como 
treinamento aos educadores; e garantam que a equidade esteja no centro da resposta 
da educação. Seguindo esses pontos, será possível garantir que os alunos recebam 
aulas de qualidade e que nenhuma criança ou professor seja deixados para trás. Abriu 
uma Chamada para a Ação dos Professores para garantir que a classe seja protegida, 
apoiada e reconhecida durante a crise. A Força Tarefa pede aos governos, provedores 
de educação e financiadores - públicos e privados - e a todos os parceiros relevantes 
que busquem preservar o emprego e o salário dos professores; priorizem a saúde, 
segurança e bem-estar de professores e estudantes; incluam os professores no 
desenvolvimento de respostas do meio educacional dentro do cenário da COVID-19; 
provejam apoio profissional adequado, assim como treinamento aos educadores; e 
garantam que a equidade esteja no centro da resposta da educação. Seguindo esses 
pontos, será possível garantir que os alunos recebam aulas de qualidade e que nenhuma 
criança ou professor seja deixados para trás. 

Referência: 

https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers-touched-
covid-19-crisis 
 
Grupo de trabalho 

Tendo em vista que metade dos estudantes do mundo estão sem aula, a UNESCO criou 
um grupo de trabalho para dar assessoria e assistência técnica aos governos que estão 
oferecendo educação à distância. Além disso, a organização está promovendo reuniões 
virtuais periódicas com os ministros de educação do mundo inteiro para compartilhar 
experiência e identificar quais são as necessidades mais urgentes.  
 
Referência:  
https://pt.unesco.org/news/unesco-lanca-coalisao-mundial-acelerar-implantacao-
solucoesaprendizagem-distancia 
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União Europeia  

Saindo da crise por meio de princípios ambientais 

A recém-criada Aliança Europeia para uma Recuperação Verde acredita que a luta 
contra as mudanças climáticas devam ser o foco principal da União Europeia sair da 
crise econômica causada pela COVID-19. Acredita-se que  a transição necessária para o 
desenvolvimento de uma economia e vida mais sustentável com capacidade de criar 
rapidamente empregos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus.  

Referência: 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-15/nasce-alianca-
europeia-para-defender-uma-saida-verde-para-a-crise-economica-do-
coronavirus.html 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância  

O UNICEF fez recomendações para manter estudantes, professores e funcionários 
seguros na escola e reduzir a propagação da doença. São elas: 

• Estudantes, professores e funcionários doentes ou com sintomas não devem ir 
à escola;  

• Escolas devem reforçar a lavagem regular das mãos com água limpa e sabão, 
uso de álcool em gel ou desinfetantes, e, no mínimo, a limpeza e a desinfecção 
diária de ambientes e de superfícies da escola. 

• Escolas devem ter abastecimento de água, instalações de saneamento e locais 
apropriados para o descarte de lixo e devem seguir procedimentos de limpeza e 
descontaminação; 

• Escolas devem promover o distanciamento social (expressão utilizada para 
definir certas ações adotadas para reduzir a propagação de doenças muito 
contagiosas, que incluem a limitação de reuniões e aglomerações de pessoas. 
  

No caso de ausências, licença médica ou fechamento temporário da escola, deve-se 
apoiar o acesso contínuo à educação de qualidade, que pode incluir: 

• Ferramentas de ensino a distância; 
• Atividades de leitura e exercícios para estudos em casa; 
• Transmissão de programas de rádio, televisão ou mídia de conteúdo acadêmico; 
• Acompanhamento diário ou semanal dos estudantes, por professores 

designados; 
• Revisão ou desenvolvimento de estratégias para aprendizado acelerado; 

 
Referência:  
https://www.unicef.org/brazil/media/7386/file/principais-mensagens-acoes-prevencao-
covid19-escolas.pdf 
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2. Fundos e Agências de Fomento 
 

Banco Mundial 
 
Resposta do Banco Mundial a COVID-19 na América Latina e Caribe 

Em 2 de abril, o Banco Mundial lançou o primeiro lote de projetos específicos para a 
América Latina e o Caribe, aprovados pelo Conselho de Diretores da instituição. O apoio 
à região neste primeiro momento é de US$ 95 milhões para quatro países (Argentina, 
Equador, Paraguai e Haiti). Mais US$ 170 milhões foram desembolsados após o ajuste 
de operações em andamento em vários países. Esses projetos permitirão que os países 
minimizem a perda de vidas, fortaleçam os sistemas de saúde e a vigilância de doenças, 
mitiguem o impacto econômico da pandemia e trabalhem com parceiros e o setor 
privado para tratar de questões e entregas da cadeia de suprimentos. 
 
Respostas adicionais incluem: liberação do Crédito com Desembolso Deferido para 
Catástrofes (CAT DDOs) para República Dominicana e Panamá; reestruturação do 
projeto de saúde existente na Bolívia. O CAT DDO é um tipo de empréstimo condicional, 
que necessita um gatilho previamente determinado (por exemplo, desastre atingindo 
uma determinada área, com uma determinada população) para ser desembolsado. 
 
Referência:  
https://www.worldbank.org/pt/news/factsheet/2020/04/02/world-bank-response-to-covid-19-
coronavirus-latin-america-and-caribbean 
 
Financiamento de sistemas de saúde, e micro, média e pequenas empresas  
 
O Banco Mundial e a IFC (Corporação Financeira Internacional) aprovaram um pacote 
de 14 bilhões de dólares de financiamento acelerado para auxiliar companhias e países 
no esforço de prevenir, detectar e responder à COVID-19. O pacote do Banco Mundial 
visa fortalecer o sistema de saúde nacional dos países e a IFC visa financiar as micro, 
pequenas e médias empresas, de maneira que elas consigam pagar as suas contas e 
continuar operando, bem como as empresas do setor de saúde ou que estão conectadas 
a esse setor.  
 
Referência:  
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-
increasescovid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs 
 
Medidas para proteção do setor de turismo  
 
Com a finalidade de mitigar os efeitos negativos do novo coronavírus no turismo, o Banco 
Mundial publicou várias sugestões ações para governos e empresas privadas. Entre elas 
estão a geração de receitas alternativas, a redução da perda de receitas (renunciando à 
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cobrança de remarcação e incentivando os clientes a adiar ao invés de cancelar), a 
redução da carga tributária e o fornecimento de liquidez (estendendo linhas de crédito 
ou capital de giro).  
 
Referência:  
https://blogs.worldbank.org/voices/we-cant-travel-we-can-take-measures-preserve-jobs-
tourism-industry 
 
Gerenciamento dos impactos da COVID-19 nos sistemas educacionais  
 
Embora o fechamento de escolas se apresente como uma solução lógica para reforçar 
o distanciamento social nas comunidades, o fechamento prolongado tende a ter um 
impacto desproporcionalmente negativo nos alunos mais vulneráveis. O Banco Mundial 
propõe a criação de planos, que podem incluir a introdução de protocolos para exames 
nas escolas, a implementação de campanhas de práticas de higiene, a imposição do 
fechamento das escolas, a oferta de ensino à distância e o uso de escolas fechadas para 
fins de emergência. À medida que a fase de emergência se dissipa, as comunidades 
podem passar para o modo de "recuperação", com os governos implementando políticas 
e medidas para recuperar o tempo perdido.  
 
Referência:  
https://blogs.worldbank.org/education/managing-impact-covid-19-education-systems-
aroundworld-how-countries-are-preparing 
 
Estímulos para a recuperação financeira 
 

De acordo com a organização, quando a crise na saúde for solucionada, muitas famílias 
terão as suas poupanças esgotadas e/ou grandes dívidas, sendo necessário economizar 
mais e consumir menos. Da mesma forma, empresas e instituições financeiras 
precisarão reconstruir seu balanço patrimonial e estarão menos capazes de investir. 
Logo, é razoável esperar que a demanda agregada permaneça deprimida por um longo 
período após o término da pandemia.  

Este será o momento de um estímulo voltado para a recuperação financeira e 
econômica. As ações do governo serão críticas para garantir um retorno rápido a uma 
situação econômica saudável, que dependendo do contexto, podem incluir cortes e 
reformas tributárias, transferências e subsídios em dinheiro e investimentos mais altos 
em setores ou projetos específicos. Dessa forma, há um forte argumento para um 
grande componente de gasto público em um pacote de estímulo.  

Essas ações terão efeitos duradouros no sistema econômico. Mesmo que os 
investimentos tenham os mesmos benefícios no curto prazo, algumas opções serão 
melhores para promover o crescimento sustentável a longo prazo e a redução da 
pobreza. Pensando no futuro, portanto, o foco urgente nas necessidades de curto prazo 
não deve ignorar as oportunidades para alcançar outras metas de longo prazo (e evitar 
tornar as metas de longo prazo ainda mais desafiadoras).  
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Oportunidades a longo prazo  

O Banco Mundial enfatiza a necessidade da descarbonização da economia mundial e os 
benefícios a longo prazo decorrentes dessa ação. As escolhas a serem feitas nos pacotes 
de estímulo afetarão a capacidade de atingir esse objetivo, criando riscos, mas também 
oportunidades. Por exemplo, o componente de reforma tributária dos pacotes de 
estímulo pode criar novas taxas de imposto sobre combustível, energia ou carbono e 
diferentes incentivos para reduzir as emissões de carbono. A recente queda nos preços 
globais do petróleo oferece uma oportunidade de revisar os subsídios atualmente em 
vigor em muitos países e redirecionar esses recursos para formas mais eficientes de 
reduzir a pobreza ou impulsionar o crescimento, enquanto avança a transição dos 
combustíveis fósseis. 

Uma ampla gama de investimentos pode aumentar a criação de empregos e os 
rendimentos a curto prazo e gerar benefícios de sustentabilidade e crescimento a longo 
prazo. Exemplos incluem eficiência energética para edifícios existentes; produção de 
energia renovável; preservação ou restauração de áreas naturais que fornecem serviços 
ecossistêmicos e resiliência a inundações, secas e furacões; a remediação de terras 
poluídas; investimentos em tratamento de água e saneamento; ou infraestrutura de 
transporte sustentável, variando de ciclovias a sistemas de metrô.  

Embora o estímulo possa ser necessário apenas no futuro, agora é a hora de identificar 
o melhor pacote possível, desenvolvendo projetos e políticas que os sustentem. Para 
aqueles que se concentram na ameaça do que a mudança climática representa para 
ganhos de desenvolvimento duramente conquistados em todo o mundo, esta crise tem 
um senso de presságio. Se formos estratégicos na maneira como projetamos respostas 
políticas, podemos alcançar resultados de curto e longo prazo que beneficiam 
interesses nacionais e globais. O planejamento para isso, no entanto, deve começar 
imediatamente. Se acertarmos, a resposta ao COVID-19 pode não apenas minimizar a 
dor e o sofrimento agora, mas também pode criar as bases para um futuro mais verde, 
mais seguro e mais próspero.  

Referência:  
https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-
coronavirus 

 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Consequências econômicas provocadas pelo novo coronavírus 

O BID está avaliando as consequências econômicas da epidemia em seus países 
membros e contemplando alternativas para oferecer recursos que os ajudem a 
amenizar os efeitos de médio e longo prazo. Sob a liderança técnica da Organização 
Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde, o BID continuará a 
coordenar ações com seus países membros e outras instituições multilaterais para 
assegurar uma resposta adequada à epidemia. 
 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_FULL-REPORT.pdf
https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-coronavirus
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Painel de impactos do novo coronavírus 

O BID criou um painel que monitora o impacto do novo coronavírus na América Latina e 
no Caribe em tempo real. De acordo com a instituição, a crise que se desenvolve 
rapidamente, causada pela pandemia da COVID-19, representa um desafio histórico 
para o mundo e para os países da América Latina e do Caribe. Além dos riscos à saúde 
que representa, a pandemia pode reduzir a renda e eliminar empregos para milhões de 
pessoas. Embora seja difícil prever qual será o impacto a médio e longo prazo, é preciso 
que cada região desenvolva soluções rápidas e inovadoras para superar os efeitos desse 
vírus no âmbito social, econômico e fiscal. 

Além do apoio financeiro, os países membros do BID também dispõem do conhecimento 
e da consultoria técnica que é fornecida pelo Banco para ajudar a projetar e implementar 
políticas públicas eficazes. Por esse motivo, com o apoio do Conselho de Administração 
e de diversos especialistas, o BID criou o “Painel de impacto do coronavírus: os efeitos 
das medidas de distanciamento social”. 

Referência: 
https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-pronto-para-ajudar-os-paises-membros-combater-o-
coronavirus 
https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard 
 

FMI - Fundo Monetário Internacional 

“Sou grata à presidência saudita por convocar essa cúpula extraordinária - para que 
possamos nos alinhar como uma comunidade global para proteger a vida das pessoas e 
proteger a economia mundial. Nós projetamos uma contração da produção global em 
2020 e uma recuperação em 2021. A profundidade da contração e a rapidez da 
recuperação dependem da velocidade de contenção da pandemia e de quão fortes e 
coordenadas são nossas ações de política monetária e fiscal.  
Vocês, líderes do G20, já tomaram medidas extraordinárias para salvar vidas e proteger 
suas economias.  
É particularmente crítico o apoio fiscal direcionado a famílias vulneráveis e a grandes e 
pequenas empresas, para que possam permanecer à tona e voltar rapidamente ao 
trabalho. Caso contrário, levará anos para superar os efeitos de falências e demissões 
generalizadas. 
Esse apoio acelerará a eventual recuperação e nos colocará em melhores condições 
para enfrentar desafios como excesso de dívida e interrupção dos fluxos comerciais.  
É primordial reconhecermos a importância de apoiar mercados emergentes e 
desenvolver economias para superar o peso da crise e ajudar a restaurar o crescimento. 
Eles se veem particularmente afetados por uma combinação de crise da saúde, parada 
súbita da economia mundial, fuga de capitais para a segurança e - para alguns - queda 
acentuada nos preços das commodities. Esses países são o foco principal de nossa 
atenção. Temos uma capacidade financeira considerável de US $ 1 trilhão para defendê-
los, trabalhando em estreita colaboração com o Banco Mundial e outras Instituições 
Financeiras Internacionais (IFIs). O desafio, porém, é enorme:  

about:blank
about:blank
https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard
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Um número excepcionalmente grande de países exige simultaneamente financiamento 
de emergência do FMI.  
Os mercados emergentes são afetados drasticamente por altas saídas de capital e 
escassez grave de liquidez cambial.  
Muitos países de baixa renda entram nesta crise sob um alto ônus da dívida.  
Devemos agir em pé de igualdade com a magnitude do desafio. Para nós, do FMI, isso 
significa trabalhar com vocês para tornar nossas respostas às crises ainda mais forte. 
Para isso, pedimos o seu apoio para:  
Dobrar nossa capacidade de financiamento de emergência.  
Aumentar a liquidez global por meio de uma alocação considerável de DSE (direito de 
saque especial), como fizemos com sucesso durante a crise global de 2009 e expandindo 
o uso de facilidades do tipo swap no Fundo.  
Apoiar as ações dos credores bilaterais oficiais para aliviar o ônus da dívida de nossos 
membros mais pobres durante os períodos de crise global.  
Vamos superar essa crise juntos. Juntos, prepararemos o terreno para uma 
recuperação mais rápida e mais forte.”  
 
Kristalina Georgieva  
Diretora Administrativa do Fundo Monetário Internacional  
 
Referência: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managingdirector-
during-an-extraordinary-g20-leaders-summit 
  
Financiamento emergencial aos países  

O FMI divulga maneiras que podem ajudar os países a lidar com os efeitos econômicos 
do coronavírus. Entre as medidas, destaca-se a existência de financiamentos de 
emergência para atender a área de saúde, o alívio da dívida dos países mais pobres e 
vulneráveis, a ampliação dos programas já existentes, a criação de novos acordos de 
financiamento e também o desenvolvimento de capacidades voltado para o 
desenvolvimento de atividades de assistência técnica e treinamento. 
 
Referência:  
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/02/28/how-the-imf-can-help-
countriesaddress-the-economic-impact-of-coronavirus/coronavirus-infographic 
  
Alívio da dívida para os países mais pobres  

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial emitiram uma declaração aos 
países do G20, exortando que os credores bilaterais oficiais suspendessem os 
pagamentos de dívidas dos países da AID (Associação Internacional de Desenvolvimento) 
que solicitarem tolerância. Isso ajudará esses países a enfrentarem os desafios 
impostos pelo surto de coronavírus, assim como garantirá tempo para uma avaliação 
dos impactos da crise.  
 

about:blank
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Referência:  
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/03/25/joint-statement-from-the-
worldbank-group-and-the-international-monetary-fund-regarding-a-call-to-action-on-the-
debt-ofida-countries 
  
Rastreador de políticas econômicas  

O Fundo Monetário Internacional criou, em 24 de março de 2020, um rastreador de 
políticas econômicas que resume as principais respostas econômicas (fiscal, 
monetária/macrofinanceira e taxa de câmbio/balanço de pagamentos) que os governos 
estão adotando para limitar o impacto humano e econômico da pandemia da COVID-19. 
O rastreador inclui as economias do G-20 e a União Europeia / Área do Euro. 
 
Referência:  
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
Salvar vidas versus salvar a economia: um falso dilema 

A Diretora Administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, e o Secretário Geral da OMS, Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicaram um artigo sobre a difícil escolha entre salvar 
vidas ou salvar empregos. Na verdade, trata-se de um falso dilema na medida em que o 
controle da propagação do vírus é um pré-requisito para salvar as economias.  
 
Isso é o que aproxima a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) – a OMS existe para proteger a saúde das pessoas e é quem deve 
ditar as prioridades nesta área; o FMI existe para proteger a saúde da economia 
mundial, aconselhar sobre prioridades econômicas e conceder empréstimos. 
 
Os líderes dessas organizações fazem um apelo para que os governantes, sobretudo dos 
países emergentes, reconheçam que proteger a saúde pública e ajudar as pessoas a 
voltar ao trabalho são objetivos indissociáveis. 
 
A evolução da crise sanitária e o destino da economia global estão indissoluvelmente 
ligados. Combater a pandemia é uma condição necessária para a recuperação 
econômica. Por isso, a OMS e o FMI estão trabalhando juntos e com outros organismos 
internacionais para ajudar os países a suprir suas necessidades mais básicas. 
Referência:  
https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/04/03/vs-some-say-there-is-a-trade-off-save-
lives-or-save-jobs-this-is-a-false-dilemma 
 

NDB - Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS 

Programa de Assistência Emergencial 

O Conselho Administrativo do NBD aprova empréstimo de RMB 7 bilhões (cerca de 986 
bilhões de dólares)  do programa de assistência emergencial para a China na luta contra 
a epidemia de COVID-19. É o primeiro projeto de assistência emergencial do NBD em 
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resposta a uma epidemia em seus países membros e também o maior empréstimo do 
Banco até o momento. Este orçamento financiará gastos urgentes e inesperados em 
saúde pública. 

Referência: 
https://www.ndb.int/press_release/ndb-board-of-directors-approves-rmb-7-billion-
emergency-assistance-program-loan-to-china-to-fight-covid-19-outbreak/ 

3. Redes Internacionais de Cidades

AL-LAS e Metropolis 

As redes Aliança euro-latinoamericana de cooperação entre cidades e Metropolis 
criaram a plataforma “Cities For Global Health” que, até o fechamento da presente 
edição do Repositório de Referência de Boas Práticas Internacionais, conta com 332 
iniciativas de 79 cidades em 29 países. Uma vez que o vírus se espalha 
independentemente das fronteiras administrativas, escalas territoriais ou condições 
climáticas, afetando milhões de indivíduos simultaneamente de maneiras diferentes, ele 
nos leva a superar também as barreiras de gerenciamento. Nos espaços 
metropolitanos, a colaboração das cidades e periferias centrais e a incorporação de uma 
governança metropolitana podem fazer uma enorme diferença para garantir que a 
qualidade de vida não seja mais ameaçada em cenários de fragilidade e que ninguém 
seja deixado para trás. 

A colaboração entre administrações de diferentes níveis é fundamental para lidar com 
esta crise. Buscando promover respostas coletivas e facilitar o acesso dos tomadores 
de decisão a experiências em primeira mão sobre como as áreas urbanas em todo o 
mundo podem lidar com situações semelhantes, governos locais e regionais de todos os 
tamanhos de todo o mundo são convidados a compartilhar na plataforma: 

● Iniciativas (planos, estratégias, políticas) projetadas especificamente como uma
reação ao surto da COVID-19;

● Iniciativas projetadas para enfrentar outras emergências de saúde, como crises
sanitárias ou epidemias.

Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/ 

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade 

O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade -, através de uma página exclusiva de 
assuntos sobre ações locais de enfrentamento à COVID-19, tem atuado na coleta de 
informações e recursos que possam ser utilizados para a rede como um todo e também 
pelas suas cidades integrantes. Desse modo, visando inspirar o trabalho de governos 
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locais, a rede tem disposto de diversos recursos relacionados ao novo coronavírus, como 
as seguintes iniciativas regionais: 

● Compilação de uma lista de eventos e conferências afetados pela pandemia e 
que são relevantes para a rede. O trabalho tem sido atualizado regularmente 
com base nas informações mais recentes disponíveis e traz informações quanto 
a cancelamentos, adiamentos e utilização de métodos on-line. Acesse aqui. 

● Desenvolvimento de webinars da série de seminários on-line sobre histórias de 
resiliência de cidades e que conta com a presença de diversos líderes e oficiais 
envolvidos nesta temática. A iniciativa aborda temas como respostas a 
desastres, distribuição de ajuda, populações vulneráveis, governança e 
competências de jurisdição no contexto da crise do novo coronavírus. Acesse o 
primeiro webinar aqui. 

● Construção de artigos regionais que compilam idéias e ajustes iniciais que os 
membros da rede estão adaptando no âmbito da saúde e sustentabilidade e como 
a pandemia tem afetado este trabalho. Acesse os artigos aqui e aqui. 

● Utilização da hashtag #RadarICLEI_Covid19 em publicações feitas pelo ICLEI 
América do Sul em suas redes sociais. As publicações abordam referências 
nacionais e internacionais para informar, inspirar e apoiar as ações dos 
governantes locais.  

● Desenvolvimento de uma página de recursos pelo ICLEI África coletando uma 
variedade de informações personalizadas para cidades africanas e governos 
locais. Acesse aqui. 

 
Referência:  
https://iclei.org/en/covid19_resources.html 

https://talkofthecities.iclei.org/events-affected-by-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=0bDe3NjKlVM&feature=youtu.be
https://icleiusa.org/pressing-forward-local-governments-advance-climate-and-sustainability-amid-global-health-crisis/
https://talkofthecities.iclei.org/how-covid-19-is-affecting-the-work-of-local-government-sustainability-managers/
https://twitter.com/search?q=%23RadarICLEI_Covid19&src=typed_query
https://africa.iclei.org/covid-19/
https://iclei.org/en/covid19_resources.html
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