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Clique nas bandeiras e saiba mais

principais medidas

Em todo o país, estados e o Distrito Federal tomam medidas – e anunciam novas ações a cada dia – para fazer frente ao 
avanço do novo coronavírus. São políticas de proteção social, voltadas ao funcionalismo, com foco na manutenção de 
serviços essenciais e dedicadas, claro, à saúde pública. Onde a crise é mais aguda, as decisões são mais amplas e, quase 
sempre, estão sincronizadas às orientações mundiais e nacionais de enfrentamento à pandemia.

Decretou emergência de saúde pública

Suspensão de aulas

Fechamento de cinemas e/ou outros 
espaços públicos

Suspensão de eventos públicos

Isenção ou facilidade para pagamento de 
contas de água e/ou luz

Reforço na limpeza do transporte público

Home office para servidores ou parte deles

Criou gabinete de crise

Restrições em atrações turísticas

Suspendeu férias de profissionais da saúde

Restrição de visitas a presídios

Restrição de transporte público
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fsb.com.br
fsbinteligencia@fsb.com.br

+55 21 2217.6500
+55 61 3323.1072
+55 11 3165.9596

http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/
https://agencia.ac.gov.br/agencia-de-informacoes-sobre-coronavirus/
https://www.portal.ap.gov.br/coronavirus
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/lista-de-noticias
http://www.ba.gov.br/noticias
https://coronavirus.ceara.gov.br/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/noticias/
https://coronavirus.es.gov.br/
https://www.goias.gov.br/index.php/noticias
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/
http://www.mt.gov.br/noticias
http://www.ms.gov.br/listar-noticias/
http://saude.mg.gov.br/coronavirus
http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/
https://www.pi.gov.br/noticias
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha
http://www.pe.gov.br/blog/
https://coronavirus.rj.gov.br/
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=227298&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA
https://saude.rs.gov.br/coronavirus
http://www.rondonia.ro.gov.br/portal/noticias/
http://portal.rr.gov.br/index.php/agencia-roraima/agencia-de-noticias
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=coronavirus-acoes-sp
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/
https://www.se.gov.br/noticias
https://portal.to.gov.br/noticia/
https://www.fsb.com.br/


Covid-19
Região Norte
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Secretaria de Educação busca estratégias de 
ensino a distância para alunos da rede estadual

Estado reforça orientações preventivas
contra a covid-19

Trabalhador poderá solicitar o seguro-desemprego 100% on-line
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Estado inicia distribuição de mais de 500 mil cestas 
básicas para alunos da rede pública

Campanha conscientiza população sobre medidas para 
evitar o desaparecimento de crianças e adolescentes

Governo anuncia liberação de serviços de entrega
e drive-thru para o comércio estadual

Governo alerta para propagação de notícias falsas 
durante a pandemia do novo coronavírus
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https://agencia.ac.gov.br/educacao-busca-estrategias-de-ensino-a-distancia-para-alunos-da-rede-estadual/
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/2603/estado-reforca-orientacoes-preventivas-ao-covid-19-com-lideres-religiosos
http://www.amazonas.am.gov.br/2020/03/trabalhador-podera-solicitar-o-seguro-desemprego-100-on-line/
https://agenciapara.com.br/noticia/18665/
http://www.rondonia.ro.gov.br/campanha-conscientiza-populacao-de-rondonia-sobre-medidas-para-evitar-o-desaparecimento-de-criancas-e-adolescentes/
http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1540-covid-19-governo-anuncia-liberacao-de-servicos-de-entrega-e-drive-thru-para-comercio-em-roraima
https://portal.to.gov.br/noticia/2020/3/27/governo-do-tocantins-alerta-para-propagacao-de-noticias-falsas-durante-a-pandemia-do-novo-coronavirus/


Covid-19
Região Nordeste
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Lançado o telesserviço Alô Saúde, plantão médico 
24h para sanar dúvidas sobre sintomas e fluxo de 
pacientes nas unidades médicas

Governo liberou R$ 200 milhões em recursos para 
combater o novo coronavírus

Governo anuncia novos leitos e afirma que não irá 
recuar nas medidas preventivas
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Parceria entre governo e Assembleia Legislativa 
garante videoaulas para estudantes da rede pública

Já em funcionamento, barreira sanitária não detecta 
passageiro com sintomas no aeroporto Castro Pinto

Comitê definirá diretrizes para o regime 
especial de ensino a distância na rede pública
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Mercados do Ceasa trabalham com entrega em 
domicílio no período de quarentena

Vigilância Sanitária reforça medidas de 
segurança com água potável

Central de doações remota é estruturada para auxiliar 
rede pública estadual no combate ao novo coronavírus

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/32656-alo-saude-comeca-a-tirar-duvidas-dos-alagoanos-sobre-a-covid-19
https://www.ceara.gov.br/2020/03/26/governo-do-ceara-libera-r-200-milhoes-para-comprar-insumos-e-pede-alinhamento-nas-decisoes-do-brasil/
http://www.ba.gov.br/noticias/rui-anuncia-novos-leitos-para-covid-19-e-diz-que-nao-vai-recuar-em-nenhuma-medida
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=273624
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/barreira-sanitaria-agevisa-nao-registra-passageiros-com-sintomas-do-coronavirus-em-desembarque-no-castro-pinto
https://www.pi.gov.br/noticias/seduc-cria-comite-para-definir-regime-especial-de-aulas/
https://www.se.gov.br/noticias/governo/governo_pede_que_alese_reconheca_estado_de_calamidade_em_sergipe
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=228039&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=ACERVO+DE+MAT%C9RIAS
https://www.se.gov.br/noticias/saude/covid_19_vigilancia_sanitaria_estadual_orienta_municipios_sobre_procedimentos_com_a_agua_potavel
http://www.pe.gov.br/blog/2020/03/27/central-de-doacoes-remota-e-estruturada-para-auxiliar-no-atendimento-as-necessidades-da-rede-publica-estadual-no-combate-ao-coronavirus/


Covid-19
Região Centro-Oeste
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Ampliação da validade de receitas de medicamentos 
e produtos para a saúde de uso contínuo 

Governo flexibiliza medidas para contribuintes
durante a pandemia 
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Decreto mantém atividades essenciais e comércio 
de itens da agricultura familiar. Transporte de 
mercadorias está liberado em rodovias

Apesar da suspensão quase integral do transporte 
rodoviário intermunicipal, três linhas semiurbanas 
transportam trabalhadores entre municípios

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/27/receita-de-medicamentos-para-uso-continuo-e-ampliada/
https://www.goias.gov.br/index.php/servico/98-quarentena/121095-economia-prorroga-prazo-para-obrigacoes-acessorias
http://www.mt.gov.br/web/seaf/-/14038964-novo-decreto-mantem-atividades-essenciais-e-comercio-de-itens-da-agricultura-familiar
http://www.ms.gov.br/tres-linhas-semiurbanas-garantem-transporte-em-municipios-onde-trabalhadores-nao-puderam-parar/


Covid-19
Região Sudeste
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Técnicos do Incaper orientam remotamente os agricultores

Governo autoriza contratação emergencial de 
profissionais de saúde no Norte do estado

Secretaria de Saúde contrata 618 profissionais

RJ - Capital

RJ - Niterói

RJ - Maricá

Governo cria força-tarefa para manter corredores logísticos

SP - Capital

Prefeitura ensina empreendedores a remodelar negócios e 
gerar renda durante a crise

Prefeitura terá cerca de mil leitos para o atendimento de 
pacientes com o novo coronavírus

As ações da prefeitura contra o novo coronavírus

Fundação Municipal de Saúde monta estrutura externa em 
unidades para atendimento de casos suspeitos de coronavírus

https://www.es.gov.br/Noticia/atendimento-remoto-do-incaper-preserva-os-agricultores-capixabas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-autoriza-contratacao-emergencial-de-profissionais-de-saude-no-norte-de-minas
http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=5690&pl=sa%C3%BAde-anuncia-618-contrata%C3%A7%C3%B5es-emergenciais
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-cria-forca-tarefa-para-manter-corredores-logisticos-no-estado/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-ensina-empreendedores-a-remodelar-seus-negocios-e-gerar-renda-durante-a-crise
http://prefeitura.rio/saude/rede-municipal-tera-quase-mil-leitos-para-tratamento-de-coronavirus/
https://www.marica.rj.gov.br/2020/03/27/boletim-11-acoes-da-prefeitura-contra-o-coronavirus/
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6528:2020-03-27-20-33-50


Covid-19
Região Sul
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SC Governo firma parceria com UFSC para 
testes de detecção da covid-19

Governo diz que 350 mil peças de equipamentos de 
proteção individual serão entregues aos hospitais

Governo anuncia pacote de R$ 1 bilhão
para preservar empregos

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-do-estado-firma-parceria-com-ufsc-para-testes-de-deteccao-do-sars-cov-2
https://www.estado.rs.gov.br/leite-anuncia-distribuicao-de-mais-de-350-mil-unidades-de-equipamentos-de-protecao-individual-para-profissionais-da-saude
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106349

