
Covid-19
Governos
20/03/2020

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 a 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

Restrição de voos

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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http://www.amazonas.am.gov.br/2020/03/governador-wilson-lima-anuncia-aulas-em-tv-aberta-para-atender-180-mil-alunos-da-rede-estadual-de-ensino/
https://agencia.ac.gov.br/aleac-aprova-por-unanimidade-pedido-do-governo-para-reconhecer-estado-de-calamidade/
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/2003/decreto-n-ordm-1414-saiba-o-que-funciona-no-comercio-e-servicos-e-outros-setores
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/32520-secretario-de-saude-de-alagoas-apela-evitem-aglomeracoes
http://www.ba.gov.br/noticias/governador-decreta-reducao-de-despesas-e-pede-calamidade-publica-al
https://www.ceara.gov.br/2020/03/20/servico-de-transporte-intermunicipal-sera-paralisado-por-10-dias/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/20/prorrogada-a-suspensao-das-atividades-nos-espacos-culturais/
https://www.es.gov.br/Noticia/ceturb-es-instala-dispensarios-de-sabonete-liquido-nos-banheiros-dos-terminais
https://www.goias.gov.br/index.php/servico/96-coronavirus/121017-estado-vai-elaborar-cartilha-de-manejo-da-covid-19-a-profissionais-de-saude
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=273064
http://www.mt.gov.br/-/13985830-veja-recomendacoes-do-governo-de-mt-para-bares-restaurantes-e-academias
http://www.ms.gov.br/assembleia-legislativa-reconhece-situacao-de-calamidade-publica-em-ms/
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/romeu-zema-decreta-calamidade-publica-estadualiza-medidas-e-fecha-fronteiras
https://agenciapara.com.br/noticia/18523
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/postos-de-saude-podem-ter-horario-ampliado-para-reforcar-combate-ao-coronavirus
https://www.pi.gov.br/noticias/novas-medidas-de-decreto-estadual-passam-a-valer-a-partir-deste-sabado-21/
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106211
http://www.pe.gov.br/blog/2020/03/20/novo-decreto-determina-fechamento-do-comercio-e-paralisacao-de-obras-da-construcao-civil/
https://coronavirus.rj.gov.br/
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=227400&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%CDCIA
https://www.estado.rs.gov.br/ipe-saude-destina-mais-r-65-milhoes-em-pagamento-extraordinario-para-contas-hospitalares
http://www.rondonia.ro.gov.br/?p=344861
http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1497-coronavirus-sesau-adota-horario-de-atendimento-diferenciado-nas-unidades-de-saude
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-anuncia-novas-medidas-para-intensificar-o-combate-ao-coronavirus/
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-cria-fundo-para-combate-a-covid-19
https://www.se.gov.br/noticias/saude/coronavirus_ambulatorio_de_retorno_suspende_temporariamente_atendimento
https://portal.to.gov.br/noticia/2020/3/20/governo-do-tocantins-orienta-que-cidadaos-busquem-servicos-online-durante-a-pandemia-do-novo-coronavirus/
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Região Norte
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Aleac aprova por unanimidade pedido do Estado 
para reconhecer estado de calamidade

Decreto suspende, pelo período de 15 dias, atividades 
comerciais, religiosas, culturais, esportivas, 
funcionalismo públicos e prestação de serviços

Aulas em TV aberta para atender 180 mil alunos da 
rede estadual de ensino
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Antecipa o fim da temporada de cruzeiros 
marítimos 2019-2020

Complexo Hospitalar Regional de Cacoal atende 
apenas grupos prioritários

Secretaria de Saúde adotará mudanças no horário 
de atendimento nas unidades de saúde

Governo do Tocantins orienta que cidadãos 
busquem serviços on-line
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https://agencia.ac.gov.br/aleac-aprova-por-unanimidade-pedido-do-governo-para-reconhecer-estado-de-calamidade/
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/2003/decreto-n-ordm-1414-saiba-o-que-funciona-no-comercio-e-servicos-e-outros-setores
https://agenciapara.com.br/noticia/18523
http://www.rondonia.ro.gov.br/?p=344861
http://portal.rr.gov.br/index.php/component/k2/item/1497-coronavirus-sesau-adota-horario-de-atendimento-diferenciado-nas-unidades-de-saude
http://www.amazonas.am.gov.br/2020/03/governador-wilson-lima-anuncia-aulas-em-tv-aberta-para-atender-180-mil-alunos-da-rede-estadual-de-ensino/
https://portal.to.gov.br/noticia/2020/3/20/governo-do-tocantins-orienta-que-cidadaos-busquem-servicos-online-durante-a-pandemia-do-novo-coronavirus/
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Região Nordeste

MA

PI PE

BA

PB

AL
SE

RNCEAL

BA

CE

Secretaria de Saúde pede que população evite 
aglomerações; eventos e aulas são suspensos

Serviço de transporte intermunicipal será paralisado 
por 10 dias

Governo solicita declaração de calamidade 
pública à Assembleia Legislativa
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Governo amplia leitos e pontos de testagem do 
novo coronavírus

Postos de saúde podem ter horário ampliado, 
mediante incentivo financeiro aos municípios

Estado estabelece que instâncias ficam autorizadas a 
tomar medidas excepcionais necessárias, assim como a 
suspensão de eventos
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Governo decreta estado de calamidade pública

Ambulatório de Retorno suspenderá o atendimento

Governo determina fechamento de comércio e 
paralisação de obras de construção civil

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/32520-secretario-de-saude-de-alagoas-apela-evitem-aglomeracoes
http://www.ba.gov.br/noticias/governador-decreta-reducao-de-despesas-e-pede-calamidade-publica-al
https://www.ceara.gov.br/2020/03/20/servico-de-transporte-intermunicipal-sera-paralisado-por-10-dias/
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=273064
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/postos-de-saude-podem-ter-horario-ampliado-para-reforcar-combate-ao-coronavirus
https://www.pi.gov.br/noticias/novas-medidas-de-decreto-estadual-passam-a-valer-a-partir-deste-sabado-21/
http://www.pe.gov.br/blog/2020/03/20/novo-decreto-determina-fechamento-do-comercio-e-paralisacao-de-obras-da-construcao-civil/
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=227400&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=NOT%CDCIA
https://www.se.gov.br/noticias/saude/coronavirus_ambulatorio_de_retorno_suspende_temporariamente_atendimento
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Região Centro-Oeste
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Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF 
prorroga suspensão em espaços culturais

Estado vai elaborar cartilha de Manejo da Covid-19 a 
profissionais de Saúde
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Suspensão de eventos, feiras, cinemas, clubes, 
missas, cultos, bares, restaurantes, boates e 
congêneres

Assembleia Legislativa reconhece situação de 
calamidade pública

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/20/prorrogada-a-suspensao-das-atividades-nos-espacos-culturais/
https://www.goias.gov.br/index.php/servico/96-coronavirus/121017-estado-vai-elaborar-cartilha-de-manejo-da-covid-19-a-profissionais-de-saude
http://www.mt.gov.br/-/13985830-veja-recomendacoes-do-governo-de-mt-para-bares-restaurantes-e-academias
http://www.ms.gov.br/assembleia-legislativa-reconhece-situacao-de-calamidade-publica-em-ms/
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Região Sudeste
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Companhia de Transportes instala dispensários de sabonete 
líquido em banheiros de terminais

Governo decreta calamidade pública, estadualiza medidas 
e fecha fronteiras

Governo suspendeu aulas e eventos e limitou o 
transporte intermunicipal

RJ - Capital

RJ - Niterói

RJ - Maricá

Estado vai decretar calamidade pública a partir de amanhã

SP - Capital

Cidade vai decretar calamidade pública a partir de amanhã

Prefeitura altera linhas do BRT para evitar contágio

Prefeitura suspende serviços e comércio até segunda-feira

Prefeitura começa a distribuir cestas básicas para crianças 
da rede municipal de Educação

https://www.es.gov.br/Noticia/ceturb-es-instala-dispensarios-de-sabonete-liquido-nos-banheiros-dos-terminais
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/romeu-zema-decreta-calamidade-publica-estadualiza-medidas-e-fecha-fronteiras
https://coronavirus.rj.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-anuncia-novas-medidas-para-intensificar-o-combate-ao-coronavirus/
http://prefeitura.rio/transportes/prefeitura-altera-linhas-do-brt-para-evitar-aglomeracao-no-terminal-jardim-oceanico/
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6509:2020-03-19-19-20-54
https://www.marica.rj.gov.br/2020/03/20/prefeitura-suspende-servicos-e-comercio-em-toda-cidade-ate-segunda-feira/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/coronavirus-prefeitura-declara-estado-de-calamidade
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Região Sul
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Governo cria fundo para combate à Covid-19

Governo e presidente do IPE Saúde anunciam novo 
aporte do instituto no valor de R$ 65 milhões

Estado abre edital para contratação imediata de 
profissionais e estudantes da área da saúde

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106211
https://www.estado.rs.gov.br/ipe-saude-destina-mais-r-65-milhoes-em-pagamento-extraordinario-para-contas-hospitalares
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-cria-fundo-para-combate-a-covid-19

