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❖ Políticas de isolamento da população
❖ Fechamento ou restrição das atividades em estabelecimentos privados e públicos distanciamento social
❖ Atendimento a população em situação de rua
❖ Medidas ou serviços de saúde pública
❖ Políticas de acolhimento à mulher e crianças em caso de violência doméstica
❖ Educação
❖ Medidas no transporte coletivo
❖ Benefícios, descontos fiscais e medidas econômicas.
Observação: as medidas e políticas públicas reproduzidas abaixo e adotadas pelos países e
cidades não representam a opinião da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura
de São Paulo. O esforço empreendido foi o de monitorar através de pesquisas em veículos
governamentais e midiáticos, sem critério acadêmico e metodológico específico, as práticas que
vêm sendo adotadas em todo o mundo para enfrentar a pandemia do COVID-19.
POLÍTICAS DE ISOLAMENTO DA POPULAÇÃO

PANORAMA GERAL






No geral, todos os países/cidades estão impondo às mesmas restrições, cada um com
pequenas variações em termos de tempo, controle e intensidade da restrição.
A maioria possui restrições parciais ou totais nos aeroportos, algumas por um período
de 15 dias, outras por 30 e outras por tempo indeterminado. Alguns permitem apenas
a entrada de nacionais e outros proíbem totalmente a entrada de qualquer voo
internacional.
Os cruzeiros foram cancelados e alguns também fecharam suas fronteiras marítimas,
terrestres e fluviais.
Todas cidades consultadas promovem o trabalho de homeoffice e o acesso virtual aos
serviços.
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Foram fechados os espaços de cultura, lazer e esporte e alguns impuseram restrições a
qualquer tipo de evento com mais de 50 pessoas.
Nos países europeus, a medida de quarentena é muito mais firme do que nos países
latino-americanos que, até o presente momento desta versão, começaram a
implementar, pouco a pouco. Por exemplo, em Bogotá (Colômbia) está sendo feito uma
simulação de isolamento total na cidade desde sexta-feira, 20/03, à segunda-feira
23/03, como teste para que caso seja realmente necessário que a cidade fique em
isolamento total por mais tempo.
Um ponto comum que alguns ainda estão tentando melhorar é a maneira pela qual o
isolamento preventivo obrigatório é monitorado, alguns o fazem por meio de aplicativos
e outros impuseram multas para aqueles que não cumprem esta restrição.
ARGENTINA

●

●

●

●
●

A Argentina registrou 65 casos confirmados até agora e duas mortes, de acordo com os
últimos dados. O país fechou as fronteiras por 15 dias e ordenou medidas severas de
isolamento para desacelerar a propagação da doença, como diminuição das frotas de
ônibus e carros em todo território nacional, assim como maior controle em aeroportos
e postos rodoviários.
Em relação aos shoppings centers, eles também estarão abertos, mas com certas
restrições. Os cinemas serão fechados, as praças de alimentação só funcionarão para
comprar e retirar comida.
As pistas de boliche, os clubes, os centros esportivos, os cassinos, as salas de jogos, os
cinemas, os teatros, os centros culturais, as salas de congressos, para festas públicas ou
privadas, serão fechados.
As escolas permanecerão abertas para garantir que crianças em situação de
vulnerabilidade possam ter acesso aos alimentos.
No caso de uma pessoa que visitou um dos países em que o vírus está circulando, não
estar cumprindo o isolamento, a denúncia deve ser feita exclusivamente ao número
147.

Fontes:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-parael-transporte-publico-trabajadores
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CANADÁ
Prefeitura de Toronto
● Para evitar a propagação do COVID-19, o Departamento de Saúde Pública de Toronto
incentiva os residentes a ficar em casa, quando possível, e a reduzir suas interações com
os outros, adotando uma política de distanciamento social.
● Exigência do cancelamento de grandes encontros e de reuniões com mais de 50 pessoas,
especialmente com residentes que façam parte do grupo de risco, incluindo idosos e
pessoas com condições de saúde pré-existentes. Seguem as dicas oficiais da Prefeitura
de Toronto:
o Limitar, adiar ou cancelar pequenas reuniões. Se puder, conectar-se com amigos
por telefone ou online.
o Manter crianças afastadas de grupos, incluindo brincadeiras internas com
outras crianças.
o Sugere caminhadas ao ar livre e em parque, mas deve-se manter uma distância
de 2 metros (6 pés) dos outros.
o Cumprimentar os outros com um aceno, um arco ou um aceno de cabeça (no
lugar de apertos de mão ou abraços).
o Depois de sair, lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 15 segundos ou
usar um desinfetante para as mãos, à base de álcool.
o Manter-se fisicamente ativo. Fazer exercícios em casa.
o Cancelar viagens não essenciais e desconsiderar passeios que não sejam
estritamente necessários.
o Não organizar nenhuma festa.
o Para deslocamentos essenciais (por exemplo, compras, trabalho), deve-se
higienizar ou lavar as mãos ao entrar e sair de edifícios e evitar longas filas.
o Ao usar o transporte público, evitar contato prolongado com outras pessoas:
viajar fora do horário de pico; fazer viagens mais curtas; evitar atendimentos
para instalações. Proteger os membros vulneráveis da família, evitando visitas
a lares de idosos, casas de repouso e outros ambientes de cuidado, a menos que
seja absolutamente essencial.
o Considerar maneiras alternativas de trabalhar e trabalhar de casa, se possível.
Fonte: https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-practicingsocial-distancing/
CHILE
●

Um Estado de Exceção Constitucional de Catástrofe foi decretado por 90 dias a partir
das 0h de 19 de março. Esta medida visa antecipar e preparar para as etapas futuras da
pandemia. Seguem as diretrizes do governo:
○ Dar maior segurança aos hospitais e a todos os locais de assistência médica.
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○
○

●

●

●

●

●

Proteger melhor a cadeia logística e a transferência de suprimentos médicos.
Facilitar o atendimento e a transferência de pacientes e pessoal médico e a
evacuação de pessoas.
○ Garantir o cumprimento de quarentenas e medidas de isolamento social.
○ Garantir a cadeia de produção e distribuição para garantir o abastecimento
normal da população
O Estado de Exceção Constitucional, além disso, permite uma série de medidas,
incluindo a restrição de reuniões em espaços públicos, garantindo a distribuição de bens
e serviços básicos, ordenando a formação de reservas de alimentos e outros bens
necessários para o cuidado e subsistência da população, estabelece quarentenas ou
toque de recolher, dita medidas para a proteção de serviços de utilidade pública e limita
o trânsito ou a locomoção de pessoas.
A partir de 19 de março os shoppings centers serão fechados, com exceção das lojas
essenciais para o abastecimento das famílias: supermercados, farmácias, centros
médicos, bancos e lojas de artigos para o lar.
O fechamento de fronteiras terrestres, marítimas e áreas para o trânsito de estrangeiros
foi decretado a partir de 18 de março. Isso não afetará a entrada e saída de carga ou
transportadoras, para continuar garantindo o fornecimento normal de nosso país.
Nacionais chilenos e residentes permanentes no Chile, provenientes de locais de alto
risco (China, Coréia, Japão, Irã, Itália, Espanha, Alemanha, França, Argentina, Peru e
Bolívia), poderão entrar em nosso país submetendo-se à Alfândega Sanitária e uma
quarentena obrigatória de 14 dias.
Com relação à entrada de passageiros por mar, de 15 de março a 30 de setembro, são
proibidos os desembarques em todos os portos de cruzeiros de passageiros chilenos.

Fontes:
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
COLÔMBIA
●
●
●

●
●
●
●

A partir da 0hr do dia 23 de março, a chegada de todos os voos internacionais de
passageiros aos aeroportos do país é proibida por um período de 30 dias.
O governou ordenou o fechamento de bares, discotecas e cassinos até o dia 15 de abril.
Desde 13 de março, o tráfego de cruzeiros no país foi suspenso. Os navios que já estão
nos portos colombianos podem permitir que os passageiros desembarquem, mas os
navios não vão sair novamente.
Fechamento de todas as fronteiras terrestres, marítimas e fluviais de 17 de março a 30
de maio.
Visitas nas prisões foram suspensas.
Qualquer tipo de evento é limitado a um máximo de 50 pessoas a partir de 16 de março.
Ação de comunicação e campanha de distanciamento social: é veiculado a ideia - Juntese aos colombianos que dizem #YoMeQuedoEnCasa, para proteger a si e às pessoas ao
seu redor, evitando lugares fechados e multidões.
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Fontes:
https://id.presidencia.gov.co/
Prefeitura de Bogotá
● Exercício de isolamento na cidade desde sexta-feira 20 até segunda-feira 23 de março.
Segundo a Prefeita Claudia López, é necessário entender qual é a logística de isolamento
em casa, de forma a compreender quem pode e quem não pode se isolar, e, em casos
específicos, como o governo deve proceder.
Fontes:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobreavance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02cHh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
COREIA DO SUL
Governo Metropolitano de Seul
● Campanha de Distanciamento Social: “Hold up! Let’s Take a Break from Social Life”
o A eficácia da campanha de distanciamento social mostrou-se positiva por meio
de controle de tráfego, fechamento completo de instalações culturais e
esportivas, promoção de negócios on-line, manutenção de distância mútua e
mudança para cursos on-line para escolas. Além do bloqueio completo da
disseminação local através de desinfecções impecáveis, os cidadãos devem ficar
um passo à frente na proteção de si e dos outros através do distanciamento
social.
o Seul opera quatro estratégias para maximizar o efeito da campanha:
1) Aumento da promoção da campanha em todos os campos sociais: governo
coopera totalmente com todas as organizações civis para liderar a execução
concentrada da campanha de distanciamento social. A maioria das grandes
empresas, como Samsung e LG, ampliou a implementação do teletrabalho e de
horário flexível.
2) Políticas sem lacunas: o governo fornecerá apoio ativo por meio de medidas
suplementares para resolver problemas que possam surgir após a promulgação
imediata da campanha. Para garantir que não haja pontos cegos, o governo fará
inspeções mais próximas e cuidadosas, priorizará a criação de uma base para o
lançamento ativo da campanha de distanciamento social no setor privado e
manterá o cuidado de grupos vulneráveis e executará minuciosamente
desinfecções de COVID-19.
3) Implementação: implementação simultânea em todas as regiões da cidade,
construindo um sistema cooperativo local e nacional. Seul não estará sozinha
na promoção da campanha, pois a cidade promoverá a execução simultânea e
nacional de um sistema de cooperação mútua com o governo nacional e outros
órgãos autônomos.
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●

4) Campanha com cidadãos e comunidades locais, e programa de apoio a
“indivíduos autonomizados”: a efetividade da campanha resulta da prática ativa
dos próprios cidadãos. O governo participará ativamente para divulgar
positivamente a campanha aos cidadãos e comunidades locais, com o slogan
“Espere! Vamos dar um tempo na vida social ".
Fonte: http://english.seoul.go.kr/hold-up-lets-take-a-break-from-social-life/
Desinfecção em massa: após o conhecimento de casos e surtos em prédios públicos
específicos, o governo de Seul fecha imediatamente o local e manda todos os residentes
ficarem em quarentena imediata. Após a situação, instala tendas de medição de
temperatura para os residentes da região em que o prédio está localizado.
Fonte:
http://english.seoul.go.kr/seoul-enforces-concentrated-disinfection-due-tomass-covid-19-outbreak/?cat=29
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

●

●

●

O Departamento de Cultura e Turismo - Abu Dhabi (DCT-Abu Dhabi) instruiu todos os
operadores turísticos do Emirado de Abu Dhabi a suspender imediatamente (19 de
março) os serviços e atividades de todos os cruzeiros marítimos, acampamentos no
deserto, safaris e restaurantes flutuantes. "A suspensão de atividades e serviços entra
em vigor com efeito imediato e permanecerá em vigor até novo aviso"
A Smart Dubai instou todos os membros da comunidade, empresas privadas e entidades
governamentais a confiar mais em serviços inteligentes como parte da campanha
recentemente ativada intitulada "# Stay_In_Weve_Got_You_Covered".
○ A Smart Dubai instou todos a fazer uso dos serviços oferecidos pela plataforma
e aplicativo 'DubaiNow', que podem ser utilizados em casa, permitindo que os
indivíduos evitem o contato direto desnecessário com pessoas, dinheiro e
terminais de pagamento.
○ O aplicativo 'DubaiNow' oferece 116 serviços de 33 entidades que se
enquadram em 10 categorias diferentes, a saber: segurança e justiça, transporte
público, vistos e residência, veículos automotores, saúde, negócios e emprego,
educação, moradia, islamismo e doações e serviços públicos. Serviços.
Emirados Árabes Unidos estão impedindo a entrada de portadores de visto residentes
por um período renovável de duas semanas, a partir de quinta-feira 19 de março.
○ O país também suspende toda emissão de visto de trabalho e visto de chegada
a partir da quinta-feira e impõe uma quarentena obrigatória de 14 dias a
qualquer pessoa que entre no país, cujas violações serão processadas. As únicas
isenções à suspensão do visto de trabalho aplicam-se aos titulares de permissão
da Expo 2020 e à transferência dentro da empresa.
○ O governo dos Emirados Árabes Unidos também implementou uma proibição
de seus cidadãos viajarem para o exterior de quarta-feira até novo aviso.
○ Os residentes dos Emirados Árabes Unidos, que se encontram atualmente no
exterior, são aconselhados a entrar em contato com a missão diplomática dos
6

●

●

Emirados Árabes Unidos em seus respectivos países anfitriões para obter "todo
o apoio necessário para facilitar seu retorno aos Emirados Árabes Unidos".
A crise do coronavírus afetou todas os âmbitos da vida nos Emirados Árabes Unidos,
incluindo o fechamento de empresas, escolas, academias, locais de culto e parques
públicos.
A Arábia Saudita também proibiu seus cidadãos de viajarem para o exterior, em um
esforço para conter a propagação do coronavírus.

Fontes:
http://wam.ae/en/category/coronavirus_updates
https://www.cnbc.com/2020/03/18/coronavirus-uae-bans-citizens-from-traveling-mandates14-day-quarantine-for-entrants.html
ESPANHA
●

A circulação de pessoas em todo o país está restrita, exceto por razões excepcionais. As
medidas do estado de alerta estabelecem o fechamento de escolas, assim como de
empresas não essenciais, eventos esportivos e culturais e instalações de lazer.
● O governo também assumirá o controle de todas as policias regionais e locais do país.
As Forças Armadas também estão em prontidão, caso seja necessário utilizá-la.
● O transporte público não fecha, mas os que são de uma cidade a outra terão sua
frequência limitada, para reduzir o movimento. Os operadores de transporte reduzirão
a oferta total de operações em, pelo menos, 50%. Os serviços de transporte público de
viajantes por rodovias, ferroviários, aéreo e marítimo estatais, submetidos a contrato
público e obrigações de serviço público reduzirão sua oferta total de operações nas
seguintes porcentagens, pelo menos em 50%.
Fonte: https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4784
FRANÇA
Prefeitura de Paris
● Deslocamentos internos na cidade foram proibidos: de acordo com as decisões do
governo, desde 17 de março e por um período mínimo de quinze dias, os deslocamentos
internos são proibidos, exceto em casos específicos sujeitos a um certificado para levar
consigo. O certificado possui um link para ser preenchido, segue o link:
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
● Encerramento até novo aviso do seguintes locais abertos ao público: restaurantes,
cafés, cinemas, boates, lojas consideradas "não essenciais". Lojas e mercados de
alimentos, farmácias, postos de gasolina, bancos e tabaco e assessorias de imprensa
permanecerão abertos.
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●

Desde 16 de março, os serviços municipais concentram-se apenas em atividades
essenciais para os parisienses, em particular: coleta de lixo, segurança, apoio a idosos
(realização de refeições), proteção materna e atendimento (PMI), apoio a pacientes
recebidos em centros de saúde municipais, acomodações de emergência, assistência
social a crianças, banhos, status civil, serviços funerários , bem como creches, escolas e
faculdades mobilizadas para o acolhimento de filhos de profissionais de saúde.
Fonte: https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672
ITÁLIA

●

●
●

●

Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, anunciou na noite do dia 09 de março que
todo o país ficará em situação de isolamento, assim como já estavam a Lombardia e
outras 14 províncias do norte. Os deslocamentos estão proibidos em todo o território e
só será permitido viajar dentro da Itália por motivos justificados de trabalho, por
questões de saúde ou por outras razões de urgência devidamente comprovadas.
No final de fevereiro, o governo decretou "toque de recolher" em 11 cidades, 10 delas
na região da Lombardia.
O isolamento é a realidade atual dos italianos. Toda a população está em quarentena e
o sistema de saúde tem sofrido para atender os doentes infectados pelo vírus.
Autoridades já afirmaram publicamente que alguns hospitais estão à beira do colapso.
Ao The New York Times, Massimo Puoti, chefe da unidade de doenças infecciosas no
Hospital Niguarda, em Milão, disse que a atual situação “é uma guerra”.
Seguindo as ordens do Ministério do Interior, quem precisa sair ou entrar nas áreas em
isolamento deverá assinar um documento explicando o motivo de força pelo qual deve
viajar. A polícia poderá checar a veracidade das informações, se considerar oportuno,
pedindo mais documentos. Na estação central de Milão, desde o início da madrugada
desta segunda-feira o Exército estabeleceu dois controles para verificar a documentação
de todos os viajantes: um para aqueles que iam aos trens com destino ao sul e outro
para os trens regionais. Entre os passageiros que chegavam à estação, a polícia
ferroviária realizou verificações aleatórias.

Fontes:
http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202034135-emergenza-coronavirus-15indicazioni-per-l%E2%80%99effettuazione-dell%E2%80%99isolamento-domiciliare/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-09/italia-amplia-as-medidas-de-isolamento-atodo-o-pais-para-frear-o-coronavirus.html
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/coronavirus-italia-isolamento/
https://epoca.globo.com/coronavirus-milao-vira-cidade-fantasma-depois-de-casosconfirmados-da-doenca-na-italia-24271224
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JAPÃO
●

●

●

●

O governo do Japão aprovou em 10 de março um projeto de lei com medidas para um
eventual "estado de emergência", que permitiria às autoridades impor o confinamento
de pessoas e requisitar edifícios para que sejam utilizados como hospitais durante a
epidemia de coronavírus.
Na sexta-feira (13 de março), o Parlamento japonês aprovou um projeto de lei que
permitirá ao premiê declarar estado de emergência para lidar com o coronavírus. Assim
que o primeiro ministro Abe declarar estado de emergência em uma parte específica do
país, os governos locais poderão exigir que os moradores permaneçam em suas casas.
O Japão impôs restrições de entrada aos viajantes da China e Coréia do Sul, incluindo os
próprios cidadãos japoneses. Todos os viajantes da China, incluindo Hong Kong e Macau
e Coréia do Sul, devem permanecer em suas casas ou hotéis por 14 dias após a chegada
ao Japão e não usar transporte público. Os voos da China e da Coreia do Sul serão
restritos ao Aeroporto Internacional de Narita e ao Aeroporto Internacional de Kansai,
e o transporte de passageiros por navio dos dois países será interrompido.
As isenções de visto de Hong Kong, Macau e Coréia do Sul serão suspensas e os vistos
emitidos na China e na Coreia do Sul serão invalidados.

Fontes:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51889721
https://thediplomat.com/2020/03/japan-takes-additional-measures-to-fight-coronavirusoutbreak/

TAIWAN
●

●

●

O governo monitora por aplicativo os indivíduos recomendados para quarentena. Os
indivíduos que violarem o isolamento sem autorização são multados em cerca de US$ 3
mil.
Como em Taiwan não existem contratos de trabalho aos moldes da CLT brasileira,
grande parte dos trabalhadores ganham por dia de trabalho. Por isso, o governo está
provendo assistência financeira para aqueles que não têm como fazer homeoffice, para
incentivá-los a ficar em casa.
Controle de entrada e triagem de indivíduos de áreas de risco nos aeroportos
taiwaneses desde 31 de dezembro de 2019 (dia que a China reportou sobre o vírus à
OMS); resultado: controle e isolamento preventivo dos fatores de risco.

Fontes:
https://www.nbcnews.com/health/health-news/what-taiwan-can-teach-world-fightingcoronavirus-n1153826
https://www.cdc.gov.tw/En
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https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/13/814709530/with-odds-against-ittaiwan-keeps-coronavirus-corralled
https://www.businessinsider.com/coronavirus-taiwan-case-study-rapid-responsecontainment-2020-3

FECHAMENTO OU RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTOS
PRIVADOS/PÚBLICOS - DISTANCIAMENTO SOCIAL




A prática do distanciamento social busca restringir o contato entre as pessoas por meio
de várias medidas. A primeira delas é pedir que as pessoas fiquem em casa, o que já tem
sido feito. Em seguida, ocorre o fechamento de escolas, universidades, escritórios e
outros estabelecimentos considerados não prioritários, como cinemas, shoppings e
academias. Isso já está ocorrendo, de forma gradativa, em vários estados do Brasil. Num
momento seguinte, pode haver a redução ou interrupção dos sistemas de transporte
público – medida que foi anunciada hoje por sete cidades do ABC paulista.
Se o número de casos continuar crescendo de forma exponencial, a situação pode
evoluir para isolamento forçado, com todo mundo sendo obrigado a ficar em casa, só
podendo sair para ir ao supermercado ou à farmácia. O Ministério da Saúde anunciou
que essa medida poderá ser considerada quando, e se, 80% dos leitos de UTI estiverem
ocupados devido à Covid-19. Ela já está em vigor na Itália e na França, e provavelmente
será iniciada na Espanha.
ALEMANHA

Prefeitura de Berlim
● O Prefeito de Berlim determinou o fechamento de todos os bares, pubs e casas noturnas
da cidade até o dia 30/04/2020.
https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6108988-6098215-bars-pubs-clubs-willbe-closed.en.html
ARGENTINA
●

●

Com o objetivo de limitar a disseminação no local de trabalho e reforçar as medidas de
assistência, foi ordenado que mulheres grávidas, com mais de 60 anos e grupos de risco,
fossem dispensadas de frequentar seus lugares de trabalho.
No setor público nacional, todos os agentes estão autorizados a realizar tarefas em suas
casas, com exceção daqueles que prestam serviços essenciais. No setor privado,
recomenda-se às empresas que tomem medidas para permitir o trabalho remoto.
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●

As escolas permanecerão abertas para garantir que crianças vulneráveis possam acessar
alimentos.

Fontes:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-parael-transporte-publico-trabajadores
CANADÁ
Prefeitura de Toronto
● Todos os eventos culturais da cidade de Toronto foram cancelados. As licenças de
eventos para as instalações da cidade, incluindo centros cívicos, instalações de
recreação e parques, também foram canceladas, além de eventos privados de terceiros.
● Todos os museus, galerias e centros culturais e de arte da cidade foram fechados e não
há programação. Todas as autorizações de eventos para centros culturais operados pela
cidade foram canceladas.
● A Província de Ontário declarou situação emergencial e, ao fazê-lo, proibiu todas as
reuniões de mais de 50 pessoas, incluindo desfiles, eventos e serviços comunitários em
locais de culto.
● Foram liberadas notas com recomendações específicas do Departamento de Saúde de
Toronto para organizadores de eventos culturais, administradores de serviços e escolas,
entre outras. As notas podem ser encontradas no link a seguir:
https://www.toronto.ca/home/covid-19/information-for-organizations-events/
● No dia 17 de março, a Prefeitura de Toronto veiculou nota em que solicita o fechamento
de bares, restaurantes, discotecas e teatros para impedir ainda mais a disseminação do
COVID-19. As empresas que oferecem opções de comida para viagem e entrega são
incentivadas a manter essas opções disponíveis para continuar a fornecer ao público
opções de comida, limitando as interações sociais entre as pessoas.
Fonte:
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-mediaadvisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=B41C3292C1F52F72
8525852D006D50ED
●

De acordo com informações veiculadas por nota circular da Prefeitura de Toronto, os
operadores de serviços devem incentivar os funcionários a fazer o seguinte para evitar
a infecção:
❏ Ficar em casa se estiver doente. Os funcionários que apresentam sintomas de
doença respiratória aguda são recomendados não ir ao trabalho e procurar
atendimento médico adequado.
❏ Garantir que as políticas de licença médica sejam flexíveis. Por exemplo, relaxar
os requisitos para doentes e permitir que a equipe fique em casa para cuidar de
familiares doentes.
❏ Veicular boas práticas de higiene pessoal.
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●

Na fase de planejamento de eventos a média e longo prazo, as autoridades públicas e
os organizadores devem analisar o risco de planejar eventos com aglomeração de
pessoas em médio e longo prazo. A Agência de Saúde Pública do Canadá recomenda a
realização de uma avaliação de risco. A Agência Governamental de Saúde do Canadá
liberou tabela para auxiliar na avaliação.
Fontes: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ecd-GeneralInfection-Prevention-and-Control-Practice-and-Disinfection-Guidance-for-Commercialor-Residential-Buildings.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/health-professionals/mass-gatherings-risk-assesment.html
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8dbf-2019-Novel-CoronavirusCOVID-19-Guidance-for-Large-Community-Events-Mass-Gatherings.pdf

CHILE
●

Seguindo as recomendações da OMS, desde segunda-feira 17 de março, todos os
eventos públicos com mais de 200 pessoas em todo o país serão banidos por duas
semanas. A medida será reavaliada permanentemente.
● Entre os eventos já cancelados estão ExpoMin, Lollapalooza, Fidae e outros.
Fonte: https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/

COLÔMBIA
Bogotá
● Medidas sobre atividades culturais
○ Instalações culturais fechadas, como bibliotecas, casas de cultura, museu de
Bogotá, cinemateca, planetário e o teatro Jorge Eliecer Gaitán.
● O caminho de Monserrate será fechado.
● Ambientes esportivos e recreativos
○ Piscinas públicas e privadas estão fechadas.
○ O acesso aos parques zonais e metropolitanos será restrito e a capacidade
controlada para evitar multidões no interior. Somente atividades passivas de
recreação serão permitidas.
Fonte:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobreavance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02cHh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
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COREIA DO SUL
Governo Metropolitano de Seul
● Desde o início de fevereiro, devido ao surto de COVID-19, as instalações esportivas e
culturais de Seul foram temporariamente fechadas. À medida que o nível da crise subir
para "vermelho" (Nível 4), as instalações esportivas e culturais serão fechadas
provisoriamente até novo aviso para evitar a propagação do vírus.
● Foram colocadas em prática medidas de emergência para minimizar o contato próximo
entre os cidadãos (introdução de um sistema de transporte público em horários
diferentes e restrições às assembleias de cidadãos), encerramento temporário de
instalações polivalentes (por exemplo, centros de assistência social, creches e creches,
bem como instalações culturais) para limitar movimento voluntário.
● Fonte: http://english.seoul.go.kr/seoul-launches-seven-preemptive-countermeasuresin-response/
ESPANHA
●

●

A Espanha estatizou todos os hospitais enquanto a epidemia durar. A medida foi tomada
para tentar barrar a propagação do novo coronavírus e garantir que a população consiga
receber atendimento médico adequado.
Decretou fechamento de todos os estabelecimentos públicos e privados e proibiu
acesso a praias e parques nacionais do país e praças das cidades.

Fonte: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA


Os Estados reduziram drasticamente o horário de operação comercial. O Estado de New
Jersey sugeriu que os residentes permaneçam em suas casas principalmente entre as 20
horas e 5 horas.
 Em uma coletiva de imprensa, o governador do Estado de Nova York anunciou que todos
os shopping centers estariam fechados e os restaurantes poderiam operar de acordo
com os regulamentos estaduais atuais que os limitam aos serviços de retirada e entrega.
https://edition.cnn.com/2020/03/17/us/states-measures-coronavirus-spread/index.html
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FRANÇA
Prefeitura de Paris
● Centros culturais e esportivos: a cidade de Paris decidiu fechar a partir de 14 de março
e até novo aviso todas as bibliotecas da cidade, os conservatórios, as oficinas de Belas
Artes, museus municipais, piscinas, academias, estádios e parques esportivos.
● Parques: a cidade decidiu, em 16 de março, fechar os parques e jardins municipais até
novo aviso.
● Cerimônias fúnebres: a partir de 18 de março, sob as instruções da Prefeitura de Paris,
é decidido autorizar no máximo 20 pessoas para cerimônias, em espaços fechados e ao
ar livre em cemitérios.
● Mercados de alimentos: permanecem abertos. Foram adotadas diretrizes muito rígidas
de espaçamento para manter uma distância mínima entre os clientes, bem como de
aplicação cuidadosa de barreiras sanitárias recomendados pelas autoridades de saúde.
Além disso, é obrigação de todos os mercados veicular as seguintes regras na entrada:
❏ Respeite as distâncias de um metro entre cada cliente nas filas.
❏ Não toque nas mercadorias
❏ Espalhar o período de compras ao longo da semana para evitar a superlotação
nos mercados de fim de semana
HONG KONG
●

●

Implementou estações de aferição de temperatura em portos, aeroportos e fronteiras
a partir de 3 de janeiro e, em seguida, implementou quarentenas de 14 dias para os
turistas que chegavam.
Orientou os adultos a trabalharem de casa desde o final de janeiro, fechou as escolas e
cancelou todos os eventos sociais.
ITÁLIA

●

●

●

Ante a vertiginosa ascensão dos contágios, Giuseppe Conte declarou que o lema a
transmitir aos cidadãos é “io resto a casa” (“eu fico em casa”). O primeiro-ministro
também anunciou a prorrogação da suspensão da atividade didática nas escolas e
universidades até pelo menos 3 de abril.
Artistas e museus reforçam o apelo do Ministério do Patrimônio Cultural para conter a
propagação do vírus. Lançaram, nas redes sociais, campanhas para que os cidadãos
fiquem em casa, contribuindo com as recomendações governamentais de isolamento.
A hashtag #iorestoacasa (Eu fico em casa) foi uma maneira eficaz de influenciar que as
pessoas se mantenham em suas casas para diminuir a propagação do vírus.
No dia 09 de março, o primeiro-ministro do país suspendeu a circulação de pessoas por
todo o território italiano. Foi orientado que os italianos não saiam de casa, apenas em
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●

casos de emergência médica ou familiar – e quem desobedecer as regras da quarentena
está sujeito a três meses de prisão e multa. Em Roma, o Coliseu fechou as portas no dia
9 de março e permanece sem visitas. O Vaticano também anunciou o fechamento da
Basílica e da Praça São Pedro, em princípio, até o dia 3 de abril.
Qualquer reunião pública, eventos esportivos (como partidas de futebol), funerais e
casamentos foram cancelados. Escolas e universidades não terão aulas até pelo menos
3 de abril e cinemas estão fechados. Bares e restaurantes só podem funcionar até às
18h.

Fontes:
https://www.corriere.it/tecnologia/20_marzo_09/coronavirus-parte-campagna-socialiorestoacasa-l-appello-fermare-contagio-9799162e-61dd-11ea-9897-5c6f48cf812d.shtml
https://twnews.it/it-news/coronavirus-italia-sui-social-la-campagna-iorestoacasa-da-giulianosangiorgi-a-fiorello
https://headtopics.com/it/coronavirus-sui-social-la-campagna-iorestoacasa-11752867
RÚSSIA
●

A Rússia fechou suas fronteiras de 18/03/2020 a 01/05/2020 a cidadãos estrangeiros e
apátridas, com exceção de residentes permanentes no país, diplomatas, tripulantes e
passageiros em trânsito para outros países.
Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/03/16/russia-fechafronteiras-por-coronavirus.htm

Moscou
● O Prefeito de Moscou informou que cidadãos recém-chegados do exterior devem se
auto-isolar por 14 dias. Quem violar sua ordem de auto isolamento pode ser preso e
sentenciado a até cinco anos de prisão.
Fonte: https://www.themoscowtimes.com/2020/03/17/russias-anti-coronavirusmeasures-a69632
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ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA

PANORAMA GERAL







Promoção de triagem: em uma perspectiva geral identificou-se que as cidades tem se
dedicado à promoção de uma triagem seja dentro do conjunto de abrigos já existentes,
ou buscando novas opções, para separar a população em situação de rua entre: grupos
de vulnerabilidade, população em quarentena, população geral.
Fornecimento à população em situação de rua de desinfetantes para as mãos à base
de álcool.
Conscientização e instalação de estações de lavagem de mãos móveis.
Fornecimento de subsídios para as pessoas em situação de rua.
Garantir a população em situação de vulnerabilidade acesso à alimentação e a
produtos de higiene básicos durante o período da crise.
ARGENTINA

Prefeitura de Buenos Aires
● O governo da cidade de Buenos Aires divulgou medidas específicas para as populações
de rua. A indicação é que busquem abrigos públicos, o que está sendo acompanhando
por profissionais da assistência social da cidade.
● Declaração juramentada como requisito para ingresso nos Centros de Inclusão Social,
treinamento para funcionários do programa Buenos Aires Present (BAP) para detectar
sintomas nas ruas e proibição de oficinas e reuniões a serem realizadas nos Centros.
● Com o objetivo de garantir o acesso aos alimentos e sustentar a renda dos setores mais
vulneráveis no contexto da pandemia, foi estabelecido um aumento nos itens para
auxiliar escolas, cantinas comunitárias e áreas de piquenique.
● A entrega de um Food Card começará por correio às pessoas mais vulneráveis. Os
titulares de planos sociais receberão um bônus, e será concedido um bônus
extraordinário que atingirá mais de 9 milhões de aposentados, pensionistas, titulares de
Auxílio Universal e gestantes.
● Com relação a essa responsabilidade, o governo de Buenos Aires, através de seu
Ministério do Desenvolvimento Humano e Habitat, decidiu condicionar três centros
esportivos a terem mais vagas disponíveis em face do isolamento obrigatório.
● Eles serão os centros esportivos Parque Chacabuco (Comuna 7), Pereira (Comuna 4) e
Avellaneda (Comuna 9) que estarão disponíveis a partir desta sexta-feira. Entre os três,
eles representarão 250 lugares adicionais e um centro - o Parque Chacabuco funcionará como um albergue família.
Fontes:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.clarin.com/ciudades/drama-vivir-calle-tiempos-coronavirus_0_9ALLMQygB.html
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COLÔMBIA
Bogotá
● Medidas de assistência social:
○ Criar o Sistema Único de Transferência Distrital de Contingência Social da
população pobre e vulnerável que reside na cidade de Bogotá, esse sistema é
composto de três canais:
■ Transferências em dinheiro
■ Obrigações permutáveis por bens e serviços
■ Subsídios em espécie.
○ O sistema é um mecanismo de redistribuição e contingência para a população
vulnerável durante o período de emergência.
● Em 16 de março, a Secretaria de Integração Social emitiu o protocolo (DIRETRIZES PARA
ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CONTENÇÃO CONTRA A COVID-19 EM SERVIÇOS
SOCIAIS VISADOS PARA HABITANTES DA RUA) que orienta a prestação de serviços do
Distrito a essa população. De acordo com o protocolo, as Casas de Passagem, o Centro
de Alta Dependência, as Unidades de Proteção (UPI) e a equipe de contato que trabalha
no território continuarão com suas atividades, intensificando todas as recomendações
adotadas pelas entidades sobre esta emergência. O que o protocolo indica é
basicamente a intensificação das medidas de higiene em todos os centros relacionados
a essa população que continuam funcionando normalmente, mas com maior atenção
durante a emergência.
Fontes:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobreavance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02cHh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/atencion-habitantes-de-calle-durantealerta-amarilla-coronavirus
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/17032020_Protocol
o%20COVID-19%20Habitante%20de%20Calle.pdf
CANADÁ
Toronto
● A cidade está criando “espaçamento social” nos abrigos já existentes, além de criar
novos espaços nas instalações da cidade, com o primeiro dos locais de “espaçamento
social” planejados para ser inaugurado em breve. Os espaços não aumentarão a
capacidade dos serviços para moradores de rua, mas permitirão que as pessoas se
mudem para os existentes, especialmente centros de descanso e drop-ins de 24 horas.
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●

●

●

●

O cidadãos de Toronto em situação de rua identificados como positivos para COVID-19
e aguardando resultados de testes não serão incluídos no sistema regular de abrigos.
Em vez disso, eles receberão acomodações isoladas em espaços separados em um "local
designado do programa".
Outro grupo vulnerável que a cidade atende são os recém-chegados e os requerentes
de refugiados que solicitam acesso a abrigos de emergência. Em Toronto, a cada
semana, há uma média de 100 novos requerentes de refugiados que acessam o sistema
de abrigo. As ações que o governo federal canadense tomou para fechar a fronteira com
algumas exceções provavelmente reduzirão o número de refugiados que entram no
sistema de abrigo.
Toronto está pedindo ao governo federal que rastreie e coloque em quarentena
qualquer pessoa que tenha entrado no país nos últimos 14 dias na fronteira,
particularmente aqueles que não têm onde passar por seus próprios meios, onde
poderão se auto-isolar. Enquanto isso, para as pessoas que entraram no país nos últimos
14 dias e se apresentaram em Toronto buscando abrigo temporário, a cidade está
montando 200 leitos para fins de auto-isolamento.
Lançamento de notas do Departamento de Saúde Pública de Toronto, nos dias 09 e 12
de março, com indicações de como lidar nos abrigos para pessoas em situação de rua.
Segue resumo:
❏ Recomendar aos funcionários, visitantes / voluntários que apresentem
sintomas de doença respiratória aguda que fiquem em casa e não se dirijam ao
local até que os sintomas não ocorram por pelo menos 24 horas.
❏ Os funcionários devem notificar seu supervisor e ficar em casa se estiverem
doentes.
❏ Pedir ao pessoal doente, visitantes / voluntários que se separem dos outros se
ficarem doentes no local.
❏ Pessoal e visitantes / voluntários com sintomas agudos de doenças respiratórias
(ou seja, tosse, falta de respiração) e febre ao chegar ao local e aqueles que
ficarem doentes durante o dia devem ser separados dos outros, apoiados no
acesso aos serviços de saúde e enviados para casa imediatamente.
❏ A Administração de Abrigos da Prefeitura de Toronto oferecerá suporte
operacional para atender a essas diretrizes.
❏ Iniciou um grupo de planejamento em sua organização com foco na
continuidade do serviço. Identificando um indivíduo líder e de backup para
receber comunicações diretas. Os contatos devem ser feitos a partir do e-mail
sshadoc@toronto.ca. Esta via de comunicação foi criado para todo o pessoal do
setor usar para questões operacionais relacionadas ao COVID-19.
❏ Além disso, foi criado um telefone de contato direto para questões que
envolvam o COVID-19.
❏ A Administração fornecerá fundos adicionais para apoiar o aumento da limpeza
e compra de suprimentos.
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❏ Foram veiculadas informações de higiene e limpeza específicas para moradores
de rua abrigados.
❏ A Administração adquiriu espaço adicional em um hotel em Toronto e terá
alguma capacidade limitada de isolar pessoas sob investigação ou
diagnosticadas com COVID-19.
❏ Realização de reuniões com administradores de abrigos públicos e do terceiro
setor para definir estratégias.
Fontes:
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8ee3-Interim-Guidance-forHomelessness-Service-Settings-Providers.pdf
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-for-specificaudiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-info-forspecificaudiences/infection-prevention-and-control-guide-for-homelessness-service-settings/
https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-mediaadvisories/?datemin=01/07/2020&type=Public%20Health&nrkey=1BC9D5B5342EB710852585
2E0075B213
ESTADOS UNIDOS
Nova York
●

●
●
●

●

Nos abrigos responsáveis pelo acolhimento à população em situação de vulnerabilidade
adota-se a medida de manter os residentes informados sobre maneiras de se proteger
contra o vírus por meio de materiais escritos, treinamentos e vídeos. Uma instrução
para a limpeza frequente de superfícies constantemente tocadas como maçanetas,
áreas de dormir, banheiros e telefones é indicada. Ademais, coloca-se a restrição de que
visitantes com sintomas respiratórios acessem suas instalações.
É necessária a realização de uma triagem.
Os abrigos também cancelaram todas as grandes reuniões ou eventos programados. É
necessário incrementar o gasto com materiais de limpeza.
Segundo o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, 550 trabalhadores foram treinados para
educar a população em situação de vulnerabilidade sobre os sintomas do COVID-19 e
que esses profissionais já falaram com mais de 700 indivíduos nas ruas. Uma política
informal está sendo gradativamente adotada para a população que vive nas ruas.
A distribuição de desinfetante para as mãos é uma iniciativa que está tentando ser
implementada. Um total paralisação da ordem de despejos na Cidade de Nova York está
em curso para evitar que a população em situação de rua cresça nesse período.
Fonte:
https://ny.curbed.com/2020/3/13/21178079/coronavirus-nyc-homelessservices-covid-19

Estado da Califórnia
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●
●

●

●

●

O Estado da Califórnia no dia 10 de março de 2010 divulgou orientações aos prestadores
de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade para lidar com o COVID-19.
Dentre as medidas destaca-se o fornecimento de suprimentos de prevenção para a
população em situação de vulnerabilidade como desinfetantes para as mãos à base de
álcool, lenços, cestos de lixo. Instalação de estações de lavagem de mãos móveis.
Identificação de espaços que podem ser usados para acomodar pessoas desprotegidas
com sintomas respiratórios leves e com risco significativamente elevado de infecção que
não tem opção de auto-quarentena ao ar livre.
Nos abrigos, os doentes devem ser imediatamente isolados daqueles que não estão
doentes. Criar um plano de comunicação para fornecer informações oportunas ao
público em geral. Identificar e abordar possíveis barreiras linguísticas e culturais contra
estigmatização e discriminação.
Fornecer acesso adequado a instalações higiênicas para higiene pessoal, banho e
lavagem das mãos. Existe a necessidade de garantir à população em situação de rua a
alimentação e acesso a produtos básicos durante o período de pandemia.

https://www.bcsh.ca.gov/hcfc/documents/covid19_guidelines.pdf
https://files.hudexchange.info/public/resources/documents/Specific-Considerations-forPublic-Health-Authorities-to-Limit-Infection-Risk-Among-People-ExperiencingHomelessness.pdf?utm_source=HUD+Exchange+Mailing+List&utm_campaign=8b1f3959f9Infectious_Disease_Guidance_Homeless_3.9.20&utm_medium=email&utm_term=0_f32b935a
5f-8b1f3959f9-19553749
San Diego
● A Agência de Saúde e Serviços Humanos de San Diego (Health and Human Services
Agency - HHSA) anunciou na segunda-feira que colocou estações de lavagem de mãos
em mais de 80 locais em todo o município para ajudar as pessoas que vivem em situação
de rua a terem uma maneira de melhorar a higiene e impedir a propagação da doença
respiratória. Ele também anunciou que estava enviando equipes de divulgação aos
locais com uma população desproporcional e alta para fornecer informações sobre o
COVID-19 e kits de higiene.
● A HHSA também começou a enviar enfermeiras de saúde pública aos abrigos de ponte
de San Diego para realizar exames para problemas respiratórios. Por fim, o município
tem explorado locais para uma área potencial de quarentena, se necessário.
● Ademais, a cidade de San Diego comprometeu-se a aumentar a higienização de abrigos
e banheiros públicos.
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ESPANHA
Prefeitura de Madri
● A Prefeitura está aplicando um protocolo de segurança específico para abrigos para
pessoas sem-teto, onde atividades e visitas foram suspensas e o monitoramento da
equipe de saúde foi intensificado com os usuários mais vulneráveis por motivos de
saúde.
● No caso de detecção de um caso suspeito de infecção por COVID-19, o usuário é isolado
e os serviços de saúde são notificados para prosseguir com uma avaliação e determinar
as medidas subsequentes.
● Disponível o número 010 915 298 210 para informar sobre pessoas em situação de rua
e vulneráveis ao vírus, onde os serviços sociais avaliarão a situação e entrarão em
contato com você. No caso de uma emergência social, deve-se entrar em contato com
o 112 para avaliar o caso e encaminhar a reivindicação ao Samur Social.
Fonte:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medidasespeciales-por-el-coronavirus-SARS-CoV2/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=2f7abc18998c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD

FRANÇA
Prefeitura de Paris
●

Abertura de novos abrigos para pessoas em situação de rua: em relação à recepção de
pessoas sem-teto, um abrigo adicional já foi aberto. A cidade oferecerá ainda o
fornecimento de 14 abrigos adicionais e solicitou a disponibilização de quartos de hotel
a associações para acomodar famílias com crianças. A cantina das escolas municipais
prepararão refeições diárias em apoio a associações humanitárias. Além disso, durante
toda a crise da saúde, todos os banheiros e banhos municipais permanecerão abertos.
Fonte: https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville7672#personnes-sans-abri

ITÁLIA
Milão
● Em Milão, capital da Lombardia, a região mais atingida pela doença, o número de
pessoas em condição de rua gira em torno dos 3 mil, variando de acordo com as estações
do ano.
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●

●

●

●

●

Como informa o Departamento de Políticas Sociais e Habitacionais do município, desde
16 de março até o dia 3 de abril, do total de dormitórios administrados pela prefeitura,
17 passaram a abrir também de dia. Apenas um, localizado no mezanino da Centrale, a
principal estação de trens local, continua com o atendimento exclusivamente noturno
porque não é possível mantê-lo em funcionamento durante as horas de maior
movimento. Em cada unidade, é garantida a refeição e distribuído gel higienizante. A
extensão do horário de abertura dos dormitórios foi estabelecida para amparar, durante
toda a jornada, os que já ocupavam os leitos à noite que, assim, não infringem o toque
de recolher.
Para enfrentar a epidemia do novo coronavírus, a entidade “Projeto Arca” comprou em
caráter de urgência 10 mil recipientes com gel desinfetante, 15,2 mil máscaras, 22 mil
luvas, 300 aventais e 285 macacões descartáveis, 236 litros de desinfetante, que são
utilizados nos serviços que presta às pessoas carentes (sem-teto, famílias em risco de
pobreza, idosos solitários, migrantes), em Milão, Roma e Nápoles.
Além disso, para lidar com a emergência, a Cruz Vermelha de Milão, em coordenação
com o Município de Milão e com a rede de associações locais, imediatamente se ativou
para aumentar o número de saídas das unidades de rua, não apenas para distribuir
alimentos e necessidades básicas, mas também para fornecer assistência médica básica
e apoio psicológico. No total, entre 24 de fevereiro e 1º de março, a Cruz Vermelha
conseguiu garantir 8 intervenções médicas, 15 entrevistas com um psicólogo, 645
refeições e 60 kits de higiene, entregues em conformidade com a máxima proteção dos
operadores e beneficiários.
Alojamentos: os alojamentos sem proprietários serão temporariamente destinados à
hospitalidade de cidadãos que, não tendo à disposição um apartamento adequado,
precisem - devido à emergência coronavírus - de isolamento pelo tempo necessário para
garantir sua proteção e de outros. Os alojamentos utilizados também poderão ser
aqueles de prédios municipais ou aqueles concedidos a terceiros e que não estão sendo
utilizados, de acordo com organizações que na época os gerenciavam.
Fonte: https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-alloggi-comunali-per-i-cittadiniin-quarantena-e-proroga-dei-pagamenti-per-le-casepopolari?fbclid=IwAR0i7X5kHyh0b5oTDPveI4oCt1MoKDLQH9MVpwKN7P1VyZPTRqL1bjKSBM
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/vou-acabar-e-morrendo-de-fome-enao-de-coronavirus-a-vida-dos-sem-teto-emmilao,98303187373aa259f2207eed9cae48fcc27u2uxs.html
http://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus-aiuti-senzatetto.html
Problemas enfrentados: desde que o governo decretou questões restritivas ao acesso
e convívio nas ruas, além do toque de recolher, algumas pessoas em situações de rua
tem sofrido alguns abusos policiais. Exemplo: No início do mês, após a instituição do
decreto nacional, os meios de comunicação noticiaram o caso de um morador de rua,
originário da Ucrânia e com visto regular no país, que foi denunciado pelas autoridades
por violar as medidas restritivas. Com o fechamento, por causa da emergência, do
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centro diurno que costumava frequentar, administrado por uma associação
beneficente, ele não sabia para onde ir e foi abordado e multado pela polícia por estar
na rua.
Fontes: http://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus-aiuti-senzatetto.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/vou-acabar-e-morrendo-de-fome-e-nao-decoronavirus-a-vida-dos-sem-teto-emmilao,98303187373aa259f2207eed9cae48fcc27u2uxs.html

MEDIDAS OU SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

PANORAMA GERAL










Sintomas: em uma perspectiva geral identificou-se que a ida aos hospitais, centros
médicos ou centros de triagem devem ocorrer a partir do momento em que a pessoas
sente os sintomas mais graves da doença: tosse, febre e falta de ar. Sobretudo, se ela
pertencer aos grupos de risco.
Canal de comunicação específico: as maiores partes das cidades verificadas
disponibiliza um canal de comunicação para que as pessoas entrem em contato, de
maneira a informar quais sintomas estão tendo e se, realmente, é necessário o
deslocamento delas ao hospital.
Centros de Triagem específicos: as cidades aqui observadas investem na triagem dos
pacientes, de forma a compreender se eles devem se direcionar aos hospitais ou não.
Diagnóstico e Testes: fazer os testes para o COVID-19 se tornou uma das principais
estratégias de Seul, na Coreia do Sul. Os testes são implementados no maior número de
casos suspeitos possíveis e, em seguida, é feita uma investigação rigorosa do histórico
destes casos. Além disso, são buscadas, continuamente, formas mais rápidas de
realização dos testes, como os denominados testes “drive thru”.
Criação de hospitais específicos para tratar os infectados.
Disponibilização de informação em tempo real: mapas com localização de centros mais
próximos; relatórios institucionais com números oficiais da doença; e combate às fake
news.
ALEMANHA

Prefeitura de Berlim
● Os berlinenses que suspeitarem ter sido infectados devem, em primeiro lugar, ligar para
a hotline do Departamento de Saúde do Senado de Berlim (030-9028-2828) ou para o
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●

seu médico. A linha direta funciona diariamente das 8h às 20h. As recomendações para
ações adicionais serão dadas nesse contato. Os testes no local só serão realizados se
houver suspeitas justificadas com sintomas. Os médicos decidem se um diagnóstico faz
sentido após uma consulta.
Foram montados na cidade 6 centros de investigação e de exames de coronavírus,
separados das unidades de tratamento e do restante do sistema de saúde.
Fonte: https://www.berlin.de/en/news/coronavirus/6100254-6098215-coronavirusexamination-centres-in-berli.en.html

ARGENTINA


A recomendação é que se busquem as unidades de saúde somente se apresentarem
sintomas da doença, como tosse seca e febre.

Fontes:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/noticias/coronavirus-la-ciudad-anuncio-medidas-parael-transporte-publico-trabajadores
CANADÁ
Prefeitura de Toronto
●

●

●
●

●

●

Os serviços críticos de saúde pública de Toronto continuam funcionando, incluindo o
monitoramento de doenças infecciosas e comitê de resposta ao COVID-19 da cidade,
com um Escritório de gerenciamento de emergências.
O Departamento de Saúde Pública da cidade de Toronto declarou um Sistema de
Gerenciamento de Incidentes que permite a implantação de recursos e capacidade
sustentada para responder às novas ocorrências do COVID-19.
Foi criado um site específico com todas as informações sobre as ações da Prefeitura
contra o COVID-19: https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/.
São realizados pronunciamentos por meio da imprensa e por meio de cartas públicas do
Coordenador de Saúde à população. Em carta de 17 de março foi reforçada a medida de
distanciamento social.
Para expandir rapidamente a triagem e aliviar as pressões nos departamentos de
emergência do hospital, vários centros de avaliação dedicados para o COVID-19 foram
estabelecidos em Toronto.
Foi disponibilizado uma página no site do Departamento de Saúde informando quando
e como as pessoas devem se dirigir ao centro de triagem. Seguem informações
resumidas:
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❏ Pessoas que apresentam sintomas mais graves (falta de ar; desconforto no
peito; letargia ou sonolência; fraqueza; tontura) devem se dirigir aos centros de
triagem. Se a pessoa não estiver bem o suficiente para pegar transporte pessoal,
ligar para o 911.
❏ Pessoas que não têm certeza se os sintomas se encaixam no COVID-19 devem:
ligar para o seu médico pessoal, ou ligar para a Telehealth Ontário no número
1-866-797-0000 e conversar com uma enfermeira registrada que orientará se
precisará de mais cuidados ou possíveis testes pessoalmente.
❏ Averiguar no mapa, disponibilizado no site, de qual o centro de triagem mais
próximo para evitar deslocamentos desnecessários e contato social:
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19assessment-centres/ .
COLÔMBIA
Bogotá
● A Prefeitura de Bogotá indica: se a pessoa tiver sintomas de alarme, como tosse, falta
de ar, febre acima de 38 graus por mais de dois dias, é recomendável ligar para a linha
123 antes de ir para a sala de emergência. Dessa maneira, evita-se congestionamentos
no sistema de saúde e ajuda a garantir que casos estritamente necessários sejam
atendidos.
● Além disso, o atendimento domiciliar inicial de pacientes infectados com coronavírus
será priorizado e os medicamentos serão entregues no domicílio.
Fontes:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-recomendacionespara-evitar-su-propagacion-en-bogota
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/coronavirus-plan-de-atencion-medica-enbogota
COREIA DO SUL
Governo Metropolitano de Seul
●

Estratégia Geral do Governo Metropolitano de Seul em relação aos hospitais
públicos e privados.

Fonte: http://english.seoul.go.kr/handling-of-the-novel-coronavirus-outbreak/?cat=46
1) Designar mais clínicas e ampliar funções para confirmação precoce da infecção
❏ Ampliar o número de clínicas para 58 das 54 existentes (25 centros de saúde
pública, 5 clínicas designadas pelo governo central e 24 centros regionais),
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adicionando 4 hospitais específicos na cidade (sudoeste, leste, norte e
noroeste).
❏ Converter o Centro Médico de Seul em centro de dedicação exclusiva aos
pacientes com os novos sintomas do coronavírus.
❏ Apoiar à instalação de uma clínica móvel em distritos autônomos com maiores
necessidades de tratamento (7 municípios).
❏ Utilizar um veículo móvel de triagem e suporte em um raio-x portátil em cada
um dos 25 centros de saúde pública para confirmar caso os sintomas sejam de
gripe “comum”.
❏ Destacar enfermeiros recém-registrados em clínicas selecionadas e ter centros
de saúde pública focados no novo surto de coronavírus
2) Fortalecer a investigação epidemiológica para interromper o surto e aliviar a
ansiedade dos cidadãos
❏ Adicionar mais investigadores para uma investigação rápida da infecção.
❏ Introduzir técnicas de investigação epidemiológica, em cooperação com a
unidade especial de investigação da cidade, a fim de identificar melhor o
paradeiro anterior de pacientes e pessoas que entraram em contato com eles.
❏ Minimizar os pontos cegos, esclarecendo os critérios de classificação e o escopo
de cada caso.
❏ Desenvolver diretrizes detalhadas com a ajuda do grupo de especialistas em
doenças infecciosas sobre como classificar as pessoas contatadas.
❏ Implementar sistemas de monitoramento para pessoas isoladas e sob vigilância
ativa. Monitorar as pessoas que já são vigiadas para que um monitoramento
mais meticuloso possa ser dado às pessoas isoladas e às pessoas sob vigilância
ativa.
3) Fortalecer as funções de triagem para diagnóstico rápido do novo coronavírus.
❏ Reduzir o teste em duas etapas (1º teste pelo Instituto de Pesquisa do Governo
Metropolitano de Seul de Saúde Pública e Meio Ambiente e 2º teste e
confirmação pelo Centro de Saúde Coreano).
❏ Reduzir o tempo de teste de seis horas para quatro horas, convertendo o
método de teste de vírus de análise genética geral para análise em tempo real.
4) Aprimorar a cooperação público-privada no tratamento do surto de novos
coronavírus.
❏ Ter um conselho consultivo de especialistas em doenças infecciosas e
comunicação dentro da sede de desastres e segurança, para controlar o
contágio e tranquilizar os cidadãos com mais eficácia.
❏ Estabelecer relações de cooperação com associações médicas, operando o
Comitê Cooperativo de Doenças Infecciosas de Seul, acompanhado por 27
organizações, incluindo a Associação Médica de Seul e hospitais gerais de nível
superior.
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5) Construir um sistema de comunicação sobre o novo coronavírus
❏ Fornecer atualizações diárias em direto no YouTube e verificar fatos para
impedir que notícias falsas se espalhem.
❏ Fazer reuniões periódicas e atualizar quantos pacientes são identificados e
como reagir diariamente.
❏ Detectar notícias falsas na mídia ou online e pedir a especialistas que as
expliquem.
❏ Ter uma seção dedicada no site do governo metropolitano de Seul, onde os
cidadãos podem fazer uma denúncia ou sugestão sobre novos surtos.
❏ Aliviar a ansiedade dos cidadãos instalando um centro de relatórios on-line.
● “Drive-Thru” Testes rápidos para COVID-19: Em 02 de março, o governo metropolitano
de Seul anunciou que iniciaria as operações da estação de teste de coronavírus “drivethru” a partir de 3 de março para uma detecção mais fácil e rápida dos infectados. Os
serviços de exames médicos estão sendo fornecidos nos estacionamentos da Academia
de Bombeiros de Seul, em Seocho-gu, e do Estádio Principal Jamsil, em Songpa-gu, para
testar pacientes suspeitos em um curto período de tempo. À medida que a demanda
aumenta para esse teste drive-thru, o Governo Metropolitano de Seul está
continuamente convidando médicos e outras equipes médicas para garantir operações
estáveis nas instalações de teste drive-thru.
❏ A unidade de testes drive-thru está recebendo críticas positivas, já que as
pessoas podem fazer o teste do vírus sem precisar sair de seus carros. É menos
contato pessoal, o que reduz o tempo de teste e também limita a exposição de
outros trabalhadores em espera e mediais ao vírus.
Fonte: http://english.seoul.go.kr/seoul-runs-drive-thru-coronavirus-testing-stations-for-fasterdetection-of-the-infectors/
●

Transporte de suspeitos de infectados: as equipes que combatem incêndios e desastres
em Seul estão sendo realocadas para transportar para hospitais os pacientes com fortes
sintomas do COVID-19. Funcionários da sede metropolitana de incêndio e desastres de
Seul enfatizam que qualquer pessoa que tenha sintomas de COVID-19, incluindo febre
alta e tosse, deve ligar para 1339 para consulta.

Fonte: http://english.seoul.go.kr/seoul-operates-emergency-medical-services-for-covid-19/
●

Informação em tempo real: site com todas as informações de centros de saúde
disponíveis bem como quais estão em quarentena.
Fonte: http://www.seoul.go.kr/coronaV/coronaStatus.do?tab=4

27

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Prefeitura de Nova York
● Hospitais têm se preparado para teste móvel. Segundo o Prefeito Bill de Blasio, a cidade
acrescentaria cinco instalações de testes drive-thru nos cinco distritos. As cinco áreas
móveis seriam para casos prioritários de testes e serão feitas por meio de reservas.
Autoridades dos EUA e do Reino Unido prevêm que hospitais poderão adiar
procedimentos não-urgentes e oferecer consultas por telefone sempre que possível.
https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/nypd-to-enforce-closures-as-nyccelebrates-st-patricks-day-with-no-parade-no-bars/2330440/
ITÁLIA
Prefeitura de Milão
● Número específico de contato: pessoas com mais de 65 anos e pessoas em risco podem
ligar para um contato telefônico específico das 8:00 às 20:00 de segunda a sábado para
receber informações sobre as várias iniciativas de ajuda, nos distritos de residência e em
toda a cidade de Milão.
https://blogdacidadania.com.br/2020/03/italia-tem-dificuldade-em-atender-todos-infectados/
RÚSSIA
Moscou
● Todo indivíduo que apresentar suspeita de coronavírus será colocado em quarentena
hospitalar.
● A Prefeitura proibiu indivíduos de visitar pacientes em hospitais e casas de repouso
públicos.
Fontes:
https://www.themoscowtimes.com/2020/03/17/russias-anti-coronavirusmeasures-a69632 ; https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-032020
POLÍTICAS DE ACOLHIMENTO A MULHER E CRIANÇAS EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PANORAMA GERAL


Assistência e proteção às mulheres: de maneira geral, os países mantêm uma linha
direta e serviço de chat no Whatsapp, pré-existentes, para denúncias de casos de
violência contra a mulher. No entanto, não dispõem de meios específicos de proteção e
assistência, excetuando somente o caso de Paris, que dispõe de centros de proteção
materna e infantil, que permanecerão abertos no período de restrição de circulação de
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pessoas. Portanto, não se observa medidas específicas de proteção à mulher para o
período de isolamento para combater a pandemia de COVID-19.
Assistência e proteção infantil: os serviços de proteção contra violência infantil são, de
modo geral, análogos aos de proteção à mulher. Em locais cujo o atendimento é
separado, como Toronto, os centros de assistência infantil fecharam com a pandemia
na cidade. Dessa forma, não foram observadas medidas governamentais específicas de
proteção infantil para o período de isolamento.
ARGENTINA

●

A Secretaria de Políticas contra a Violência do Ministério da Mulher, Diversidade de
Gênero e Nação asseguram que os canais de atenção da linha 144 estão sendo
fortalecidos, visando aconselhamento, contenção e orientação de pessoas em situação
de violência, e que atendem 24 horas por dia em todo o país, gratuitamente.
Fontes: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19;
https://www.argentina.gob.ar/generos
CANADÁ

Prefeitura de Toronto
● Os pagamentos por subsídios de taxas, bem como a resposta a problemas de
emergência continuarão.
● Todos os centros de assistência infantil operados pela cidade (Toronto Early Learning
and Child Care Services) estão fechados.
● Os cuidados infantis em domicílios particulares oferecidos pelo Toronto Home Child
Care (THCC) estão fechados.
● Cobrança para famílias foram suspensos.
● Não há informações específicas sobre o atendimento às vítimas de violência doméstica.
Fonte: https://www.toronto.ca/home/covid-19/affected-city-services/
COLÔMBIA
Bogotá
● Para continuar prevenindo a violência contra as mulheres, a Linha Roxa - 018000 112137
- e o chat do WhatsApp - 300 755 1846 - continuarão funcionando 24 horas por dia.
Fonte:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/declaraciones-de-claudia-lopez-sobreavance-del-coronavirus-en-bogota?fbclid=IwAR0g_lKlMXD3Ptm13N6RGKptqYFz6o02cHh5daRt_QX_b-qkkJ7pV5N1S4
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FRANÇA
Prefeitura de Paris
● Assistência aos mais vulneráveis: os 15 centros de proteção materna e infantil
permanecerão abertos, além do Centro de Planejamento e Educação Familiar da
Prefeitura, e o Centro de Proteção Materna Cité, que permanece mobilizado para
intervenções de conscientização com o público mais vulnerável. A Prefeitura de Paris
disponibiliza uma lista continuamente atualizada dos centros que permanecem abertos
durante a crise.
Fonte: https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville7672#continuite-de-service-et-gestion-de-la-crise
EDUCAÇÃO

PANORAMA GERAL






Em geral, as medidas adotadas para mitigar a suspensão de atividades escolares
presenciais dão ênfase, principalmente, na elaboração e aperfeiçoamento de meios
remotos, como o desenvolvimento de plataformas digitais interativas, onde os
coordenadores, professores, alunos e pais interagem da forma mais fluída e contínua
possível.
No caso da Colômbia, implantou-se uma rotina de entrega a domicílio de material
pedagógico semanal, que deve ser devolvido para correção dos exercícios propostos.
O Japão está provendo assistência financeira aos pais que não podem ir trabalhar por
conta da necessidade de cuidar dos filhos que estão com as aulas suspensas.
A cidade de Paris está oferecendo gratuitamente em suas bibliotecas públicas milhares
de aulas interativas, vídeos e exercícios on-line, cujo conteúdo cobre totalmente os
programas nacionais de educação.
ALEMANHA

Berlim
● Suspensão do funcionamento de todas as escolas primárias e secundárias da cidade, de
17/03 a 19/03/2020.
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ARGENTINA
Buenos Aires
● Foi tomada a decisão de suspender aulas presenciais em todas as escolas públicas da
cidade de Buenos Aires até o dia 31 de março e de implantar ensino à distância por
aplicativos e envio de trabalhos por e-mail.
● plataforma disponível em inglês disponível para cada um dos estudantes, para que não
percam o hábito de continuar treinando no uso da língua.
● Suporte técnico para que todos os professores possam consultar e receber apoio nesta
fase para orientá-los sobre como acompanhar famílias e crianças de suas casas.
Fontes: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
CANADÁ
Prefeitura de Toronto
● As aulas foram suspensas. Não há informações específicas sobre aulas à distância.
CHILE
●

●

●

De acordo com as Associações de Municípios, foi decidido suspender as aulas por um
período de duas semanas (até 30 de março) em todos os jardins de infância e escolas do
país.
Além disso, o governo e os municípios estão adotando todas as medidas necessárias
para:
○ Implementar a campanha de vacinação contra influenza para essas crianças.
○ Estabelecer mecanismos para manter o serviço de alimentação da JUNAEB, para
estudantes afetados e aqueles que mais necessitam do serviço.
○ Desenvolver mecanismos para eventual necessidade de diagnósticos
relacionados ao coronavírus.
○ Implementar mecanismos de acompanhamento nas escolas para as crianças
que precisam.
○ Os Municípios se comprometeram a implantar Mudanças Éticas nas escolas
para acompanhar menores que, devido às condições de suas famílias e lares,
necessitam desse acompanhamento.
Para dar ênfase à educação remota e facilitar a continuidade do processo educacional
nos casos em que as suspensões de aulas são decretadas, o Governo desenvolveu, por
meio do Ministério da Educação, uma plataforma on-line disponível para todos os
alunos.
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●

No caso do ensino superior, a suspensão das aulas presenciais está sendo substituída
pela educação a distância, ou remota, por meio de plataformas digitais.
Fonte: https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/

COLÔMBIA
●

Desde segunda-feira, 16 de março, crianças e jovens de instituições de ensino públicas
e privadas de todo o país não tiveram mais aulas presenciais. Período de férias foi
antecipado.

Bogotá
● A estratégia "Aprenda em casa" inclui duas alternativas para estudantes da cidade:
recursos físicos e virtuais.
○ Recursos físicos
Os coordenadores e professores entregam o material para atividades que
devem ser realizadas em casa, juntamente com material de apoio, como
livros ou folhetos.
As famílias entregarão semanalmente o trabalho realizado pelos alunos às
escolas e receberão novos materiais de desenvolvimento durante a semana
seguinte.
Esta atividade coincidirá com a entrega de refeições escolares para cada
série.
○ Recursos virtuais
Poderão acessar o material educacional encontrado na mídia digital,
conforme instruído pelos professores, que guiarão as atividades e consultas
que os alunos devem realizar em plataformas virtuais.
Também é possível aproveitar o site da Rede Acadêmica da SED como um
recurso para fortalecer o aprendizado.
Fonte:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/asi-funciona-estrategia-aprende-encasa?fbclid=IwAR2jERtNZ50h3WTSX7V0tTsepzuxRZ8Qm-gT8Y4yA6G53WflEIpSKheCAzY
FRANÇA
Prefeitura de Paris
● Fechamento de escolas: desde 16 de março, e até novo aviso, em Paris, como em toda
a França, creches, escolas, faculdades, escolas secundárias e universidades estão
fechadas para minimizar o risco de epidemias, especialmente entre os mais velhos e os
vulneráveis à doença. Essas medidas de fechamento dizem respeito a todas as
instalações municipais que acolhem crianças: creches, centros de acolhimento múltiplo,
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●

jardins de infância, creches para famílias, conservatórios, espaços para jovens, centros
de entretenimento, seções para jovens de bibliotecas de mídia e bibliotecas.
o Nesse contexto, os pais em atividade profissional são convidados a fazer o
máximo uso do teletrabalho. Para aqueles forçados a manter seus filhos em
casa, o Estado pagará pelo desemprego parcial.
o A ação de combate à insegurança alimentar e ao desperdício foi reforçada,
oferecendo as associações solidárias para recuperar todos os alimentos frescos
disponíveis nas creches municipais.
o Os centros de adaptação psicopedagógica (CAPP) ficam fechados por tempo
indeterminado.
o A cidade ofereceu 2.300 vagas em 30 creches com cobertura em todos os
distritos, perto de hospitais, para acomodar os filhos dos pais solicitados na luta
contra o coronavírus.
Fonte:
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville7672#etablissements-de-la-petite-enfance-ecoles-et-colleges .
Aulas à distância: milhares de aulas interativas, vídeos e exercícios são oferecidos
gratuitamente e on-line pelas bibliotecas da cidade de Paris. Todas as disciplinas
ensinadas na escola podem ser encontradas no site das bibliotecas parisienses. São
20.000 aulas, 5.000 vídeos e 100.000 exercícios interativos oferecidos pelas bibliotecas
da cidade de Paris. Esta tutoria gratuita cobre todo o programa escolar e está alinhada
com os programas nacionais de educação.
❏ Francês, inglês, matemática, filosofia, física e até história: todas essas disciplinas
são ministradas na forma de cursos em vídeo, exercícios e testes interativos. As
ferramentas multimídia também estão disponíveis para os alunos, como
dicionários, anais corrigidos para certificado e bacharelado, mas também
agendas de revisão ou cadernos de anotações de férias digitais.
❏ Para acessar o serviço, basta acessar o site das bibliotecas da cidade de Paris
com a conta de leitor.
❏ Fonte: https://www.paris.fr/pages/du-soutien-scolaire-gratuit-en-ligne-avecles-bibliotheques-de-la-ville-de-paris-7664
ITÁLIA

Prefeitura de Milão
● Todas as aulas suspensas. Não há informação de ensino à distância.
● Merenda escolar: em 11 de março, o prefeito emitiu uma ordem contendo disposições
sobre medidas econômicas para apoiar as famílias em Milão. Estas também contêm
disposições relacionadas às linhas do serviço de refeições da escola de Milão.
Informações sobre métodos, prazos de pagamento e adiamento das condições de
pagamento estão disponíveis no site da Prefeitura.
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JAPÃO
●

Em 27 de fevereiro o primeiro-ministro Shinzo Abe solicitou fechar as escolas por um
mês
● Em 10 de março, o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou um segundo pacote de apoio
a medidas para aqueles afetados pela decisão do governo de fechar escolas no final de
fevereiro. Seriam concedidos subsídios para aqueles que trabalham sem contratos
regulares de trabalho e para aqueles que são forçados a tirar uma folga do trabalho para
cuidar de crianças em idade escolar que não podem mais frequentar a escola. O governo
também fornecerá restituições do dinheiro do almoço aos pais.
Fonte: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,japao-assusta-pais-ao-pedirfechamento-escolas-por-medo-do-coronavirus,70003213125

MEDIDAS NO TRANSPORTE COLETIVO

PANORAMA GERAL
Há um fator comum nas medidas relacionadas ao transporte coletivo em todos os
países/cidades pesquisados: Intensificação na desinfecção de estações, terminais, ônibus e
metrôs.
Além disso, em alguns lugares o serviço de transporte público foi parcialmente paralisado, como
no Reino Unido e Milão, em Bogotá começaram a fechar algumas estações pouco a pouco, mas
a promoção do uso de bicicletas aumentou muito e implementaram pias portáteis em várias
estações de transmilenio da cidade.
ARGENTINA
●

●
●

No âmbito de ações preventivas contra a propagação da COVID-19, o Ministério dos
Transportes da Nação ordenou a suspensão de voos domésticos e serviços de trem e
ônibus de longa distância de na sexta-feira 20 a terça-feira 24 de março inclusive.
Nos ônibus e trens da AMBA, apenas passageiros sentados podem viajar, enquanto nos
portos, apenas cidadãos ou residentes argentinos podem entrar no país.
A partir da meia noite desta quinta-feira (19), implementarão um novo plano
operacional para o metrô, que funcionará apenas com as principais estações, as
estações combinadas das linhas, algumas estações de combinação com centros de
transbordo e algumas estações que também são importantes no sistema devido à
proximidade com os centros de saúde.
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●

Nos próximos dias, avaliarão a operação da rede de metrô com a exigência de que sejam
apenas passageiros sentados e estudarão se podem abrir qualquer estação
intermediária adicional.
● Em todos os lugares onde é proibido de segunda a sexta das 7 da manhã às 9 da noite,
será permitido. Onde houver estacionamento medido e for cobrado, ele será gratuito.
E também liberarão a restrição de acesso ao microcentro.
Fontes: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus
CANADÁ
Prefeitura de Toronto
● Não há impacto no sistema de transporte público da Prefeitura de Toronto. Desde
janeiro, o sistema de transporte realiza uma limpeza e desinfecção adicional significativa
de todos os locais públicos, com foco nos pontos de contato, como botões, trilhos, alças
e correias. Cada estação, ônibus, bonde e trem estão recebendo atenção extra.
CHILE
●

O transporte público continuará funcionando normalmente para garantir o movimento
dos chilenos, mas com maiores medidas de saneamento. Por exemplo, a desinfecção
com produtos antivirais será realizada no metrô, ônibus de transporte público urbano e
trens de passageiros.

Fonte:
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion/
COLÔMBIA
Bogotá
● Ciclovía
○ A ciclovia de domingo é cancelada, os recursos necessários estão sendo
alocados à ciclovia durante a semana para evitar aglomerações no transporte
público.
● Transmilenio
○ A partir desta quinta-feira, 19 de março, o TransMilenio fechará as três estações
do Eixo Ambiental: Universidades, o Museu do Ouro e da Água. As rotas servidas
por essas estações continuarão a operar com um corte na rota, pois não pararão
nesses pontos. O encerramento será por tempo indeterminado e os usuários
serão imediatamente notificados das datas de retomada do serviço das 3
estações.
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○
○

○

○

○
○

Não houve paralisação total do sistema, mas a limpeza e desinfecção de ônibus,
estações e terminais foi reforçada.
Uma vez fechado o sistema, a limpeza e desinfecção intensivas de ônibus e
estações noturnas são reforçadas. O hipoclorito de sódio é usado em
concentrações mais altas, iguais às utilizadas nos centros de saúde. Para essas
tarefas, a entidade possui equipes de limpeza especializadas entre 30 e 90
pessoas, dependendo do tamanho da estação para intervir.
A partir de sexta-feira, 13 de março, lavagens intensivas nas estações são
realizadas fora do horário de pico do dia, ou seja, entre as 9:00 da manhã. e
16:00. Esses fechamentos são aleatórios e informados em tempo hábil através
das redes sociais oficiais da TransMilenio.
Ações pedagógicas estão sendo realizadas nas estações e portais sobre medidas
de proteção e assistência. Os usuários com sintomas óbvios da gripe receberão
um kit de luvas e máscaras durante essas atividades.
As 134 pias portáteis que o Sistema possui em banheiros públicos foram
habilitadas.
O TransMilenio continua a realizar suas atividades normais de limpeza e
manutenção sem interrupções, 24 horas por dia em 3 turnos.

Fonte:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/transmilenio-coronavirus
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/estaciones-de-transmilenio-ejeambiental
ESPANHA
●

O transporte público não fecha, mas os que são de uma cidade a outra terão sua
frequência limitada, para reduzir o movimento. Os operadores de transporte reduzirão
a oferta total de operações em, pelo menos, 50%. Os serviços de transporte público de
viajantes por estrada, ferroviários, aéreo e marítimo estatais submetidos a contrato
público e obrigações de serviço público reduzirão sua oferta total de operações nas
seguintes porcentagens, pelo menos: Serviços ferroviários de curta distância: 50%.
Serviços ferroviários de média distância: 50%. Serviços ferroviários média distânciaAVANT: 50%. Serviços regulares de transporte de viajantes por estrada.
Fonte: https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=478
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COREIA DO SUL
Governo Metropolitano de Seul
● Desinfecções em massas: após confirmação de surtos em prédios e locais específicos, o
Governo de Seul e o Metrô da cidade impôs desinfecções concentradas nos trens, após
a confirmação do uso dos trens e da estação durante o trajeto pelas pessoas envolvidas
no surto de COVID-19.
● O transporte público funciona em horários reduzidos.
ITÁLIA
Prefeitura de Milão
● A circulação de transporte público foi suspensa em algumas áreas da cidade. Fonte:
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-c
REINO UNIDO
Prefeitura de Londres
Foi anunciado nesta quinta-feira 19/03/2020 o fechamento parcial do sistema metroviário da
cidade como medida de contenção da pandemia do novo coronavírus. Do total de 270 estações
de metrô em Londres, 40 estações serão fechadas por período indeterminado. Além disso, o
serviço noturno estará suspenso durante os finais de semana. Os ônibus e trens em circulação
também diminuíram sua circulação.
Fonte:https://veja.abril.com.br/mundo/londres-fecha-parcialmente-metro-para-evitardisseminacao-do-coronavirus/
RÚSSIA
Moscou
● O Prefeito de Moscou anunciou que, no transporte terrestre (ônibus, trólebus, bondes
e ônibus elétricos), a venda de passagens por motoristas ou cobradores está
temporariamente cancelada. Esta medida visa reduzir o risco de infecção por motoristas
do transporte público.
Fontes:
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichitelnye-mery-16-03-2020
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/21-YM.pdf
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BENEFÍCIOS, DESCONTOS FISCAIS E MEDIDAS ECONÔMICAS

PANORAMA GERAL




Contexto: o crescimento exponencial do coronavírus forçou as autoridades a aplicar
medidas cada vez mais restritivas, que afetam a vida pessoal e profissional de milhões
de pessoas. Um dos setores mais atingidos foi o turismo internacional, com companhias
aéreas, hotéis e agências de viagens em um dos piores momentos.
Suspender pagamento de hipotecas
● A medida permite congelar o pagamento de empréstimos hipotecários a todos
que perderam o emprego ou foram demitidos temporariamente de suas
empresas devido à pandemia.
● O prazo da moratória pode ser de até 18 meses e, quando os pagamentos forem
reiniciados, eles continuarão nas mesmas condições que tinham antes da
interrupção.
● Itália já tomou essa medida e na Espanha está sendo estudada essa
possibilidade.
Adiar impostos por alguns meses
● Espanha: estabeleceu uma moratória de seis meses para o pagamento de
impostos a pequenas e médias empresas (PMEs) e trabalhadores
independentes, com desconto nos juros.
● Itália: anunciou que promoverá uma interrupção no pagamento de impostos
pelas PME (incluindo, por exemplo, a suspensão das contribuições para a
Previdência Social), bem como uma moratória de impostos e contribuições para
trabalhadores independentes. A ação também pode incluir o fornecimento de
ajuda direta aos setores mais afetados, como transporte, logística e tráfego
aéreo, além de suplementos de salário para empresas com até cinco
funcionários.
● Estados Unidos: o governo Trump pediu um adiamento do prazo para impostos
de 15 de abril. No entanto, nenhuma orientação formal veio do governo federal
sobre como os contribuintes e contadores devem proceder ou exatamente
quais registradores seriam elegíveis para uma suspensão".
Fonte: https://www.cnbc.com/2020/03/16/tax-deadlines-are-likely-to-changeheres-what-you-need-to-know.html
Empréstimos comerciais
● Alemanha: prometeu liquidez ilimitada às empresas como uma medida
protetora contra os efeitos da pandemia. É um programa de garantia bancária
pública para empréstimos sem limite máximo. O governo da chanceler Angela
Merkel classificou as medidas de "sem precedentes" na história do país.
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●

Espanha: estabeleceu uma linha de financiamento específica através do
Instituto Oficial de Crédito para atender às necessidades de liquidez de
empresas e trabalhadores independentes no setor de turismo, além de
atividades relacionadas que estão sendo afetadas pela crise da saúde.
● Itália: pequenas empresas podem solicitar um adiamento do pagamento de um
crédito.
● França: estabeleceu que até 70% do crédito seja garantido para as PME que têm
problemas em obter empréstimos de seus bancos e a Espanha também
ofereceu empréstimos aos setores mais afetado.
● Estados Unidos: baixaram as taxas de juros para quase zero no domingo e
lançaram um programa de estímulo de US $ 700 bilhões em uma tentativa de
proteger sua economia. "O Departamento do Tesouro dos EUA adiará
pagamentos de impostos sem juros ou multas para certos indivíduos e
empresas impactados negativamente, com o objetivo de fornecer mais de US $
200 bilhões em liquidez adicional à economia".
Redução de contribuições sociais
● O objetivo é que os cidadãos tenham mais dinheiro em sua conta bancária até
o final do mês e lidam mais facilmente com as dificuldades da epidemia.
● EUA: A Casa Branca propôs reduzir temporariamente as contribuições sociais
para que o lucro líquido dos trabalhadores após impostos e retenções seja
maior.
● Na França, foram adotadas medidas como permitir o pagamento faseado de
contribuições sociais corporativas.
Financiamento de horário de trabalho reduzido
● Alemanha aprovou um plano para apoiar empresas que precisam reduzir o
número de horas trabalhadas. O sistema alemão estabelece que a agência
estatal de emprego financie até 60% da perda líquida de salários causada pela
redução de horas trabalhadas. No novo cenário de emergência, esse sistema é
expandido.
● França também disponibilizou recursos para que os cidadãos que precisam dele
reduzam seu horário de trabalho.
● Itália definiu o fornecimento de auxílio na forma de permissões de trabalho para
trabalhadores com filhos a cargo, além de um bônus de cerca de US $ 660 para
pessoas que não podem trabalhar em casa e devem contratar uma pessoa para
cuidar dos filhos.
● Estados Unidos um projeto de lei apoiado pelo presidente Trump e dirigido ao
Senado, visa fornecer dinheiro para a maioria dos trabalhadores americanos
presos em casa devido ao coronavírus. Se o projeto for aprovado pelo Senado e
assinado por Trump, concederia duas semanas de licença médica paga a 100%
do salário normal da pessoa, até US $ 511 por dia. Também forneceria até 12
semanas de licença médica e familiar remunerada em 67% do salário normal da
pessoa, até US$ 200 por dia, mas há um problema, ele não cobre todos. As
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●

empresas de pequeno e médio porte são obrigadas a fornecer esses benefícios
(embora empresas com menos de 50 trabalhadores possam solicitar uma
isenção da licença familiar paga). Pessoas que trabalham por conta própria
obtêm os benefícios na forma de um crédito fiscal.
Rússia criou um fundo anticrise de 300 bilhões de rublos (US$ 4,05 bilhões) para
apoiar os cidadãos russos e a economia russa. O Governo irá compensar
cidadãos em quarentena, incluindo freelancers e trabalhadores por conta
própria, pela perda de renda. Outra medida é alocar fundos do orçamento
federal para pagamentos de desemprego e realizar pagamento antecipado de
pensões e outros benefícios públicos.

Fontes:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-policy-fac/factbox-theeconomic-remedies-for-the-coronavirus-idUSKBN2121C4
https://www.nytimes.com/2020/03/14/us/politics/congress-coronavirus-bill.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-18/governo-trump-propoe-envio-em-massa-decheques-aos-cidadaos-nas-proximas-duas-semanas.html
https://www.themoscowtimes.com/2020/03/17/russias-anti-coronavirus-measures-a69632
ALEMANHA
●

●

Foi estabelecida uma nova lei que significa que todos os funcionários, incluindo
trabalhadores temporários, que se afastaram do trabalho como resultado da crise do
coronavírus, terão acesso mais fácil a benefícios de trabalho de curta duração.
Segundo a publicação do Kyffhäuser Nachrichten, os trabalhadores temporários
poderão receber benefícios de curto prazo por tempo limitado, até 31 de dezembro de
2021, no mais tardar. O modelo de negócios do trabalho temporário em agências
geralmente proíbe o pagamento de benefícios no trabalho de curta duração.

Fonte: https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/Germany-Parliament-tointroduce-law-allowing-temporary-workers-easier-access-to-work-benefits-amid-coronaviruscrisis-53128
ARGENTINA
●

●

O governo anunciou medidas, que incluem pagamentos únicos a para pessoas com
assistência social e infantil e para aposentados, para ajudar os grupos mais vulneráveis
diante do quadro de pandemia;
As últimas medidas envolvem isenção fiscal aos setores mais atingidos, fortalecendo as
garantias de emprego e garantindo o fornecimento de alimentos em cozinhas
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●

comunitárias para os mais pobres. Os investimentos públicos seriam focados
principalmente em educação e turismo;
O governo também lançará um pacote de 350 bilhões de pesos de crédito mais barato
para garantir a produção e o fornecimento de itens básicos de alimentos e para
impulsionar atividades e financiar a operação da economia.
ARÁBIA SAUDITA E EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

●

●

●

●

●

●

Os bancos centrais dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e da Arábia Saudita, as duas
maiores economias árabes, anunciaram planos de estímulo no valor de US $ 40 bilhões
combinados para aliviar o impacto do surto de coronavírus em seus respectivos países.
Emirados Árabes Unidos planejam apoiar bancos e empresas no país, onde o surto está
afetando os principais setores econômicos, como turismo e transporte, com um plano
econômico de 100 bilhões de dirham (US $ 27 bilhões).
Em comunicado separado, a Autoridade Monetária da Arábia Saudita disse que
preparou um pacote de 50 bilhões de rial (US $ 13,32 bilhões) para ajudar pequenas e
médias empresas (PMEs) a lidar com os impactos econômicos do coronavírus. O
financiamento da Arábia Saudita visa conceder diferimentos de seis meses às PMEs
sobre pagamentos bancários, financiamento concessional e isenções dos custos de um
programa de garantia de empréstimos.
O banco central dos Emirados Árabes Unidos informou que fornecerá 50 bilhões de
dirhams através de empréstimos garantidos a custo zero a todos os bancos que operam
nos Emirados Árabes Unidos, enquanto outros 50 bilhões de dirhams serão liberados
dos amortecedores de capital dos credores.
Estão permitindo que os bancos liberem seus amortecedores de capital regulatório para
aumentar a capacidade de empréstimo e apoiar a economia dos Emirados Árabes
Unidos, este esquema oferece aos bancos alívio por até seis meses dos pagamentos de
principal e juros de empréstimos pendentes para empresas do setor privado e clientes
de varejo afetados.
Outras medidas introduzidas pelo banco central dos Emirados Árabes Unidos incluem a
redução de 15 a 25% da quantidade de bancos de capital que devem reter para
empréstimos a PMEs e melhores condições para os compradores iniciantes de imóveis.
Importante para o setor imobiliário local - que vem enfrentando dificuldades em Dubai
na última década - os bancos poderão aumentar sua exposição a empréstimos
imobiliários.

Fontes:
https://www.cnbc.com/2020/03/15/coronavirus-uae-saudi-central-banks-roll-out-40-billionstimulus-for-virus-hit-economies.html
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AUSTRÁLIA
●

A resposta econômica do governo trata dos impactos econômicos do surto de
coronavírus. Isto é destinado a apoiar a confiança, o emprego e a continuidade dos
negócios. Visando apoiar negócios, investimento, ajudar pequenas empresas a
gerenciar desafios de fluxo de caixa de curto prazo, fornecer suporte direcionado a
indivíduos e assistência às comunidades e regiões mais severamente afetadas.
o Fornecendo suporte para investimento comercial: o governo está apoiando as
empresas a investir para ajudar a economia a resistir e se recuperar do impacto
econômico do coronavírus. As duas medidas de investimento empresarial neste
pacote foram projetadas para ajudar as empresas australianas e o crescimento
econômico a curto prazo e incentivar um fortalecimento econômico após o
surto de coronavírus.
o Aumentando a Baixa Instantânea de Ativos: o governo está aumentando o limite
instantâneo de amortização de ativos de US $ 30.000 para US $ 150.000 e
expansão do acesso para incluir empresas com faturamento anual agregado
inferior a US $ 500 milhões (acima de US $ 50 milhões) até 30 de junho de 2020.
o Apoio ao investimento comercial: o governo está introduzindo um incentivo de
investimento de 15 meses por tempo limitado até 30 de junho de 2021 para
apoiar o investimento das empresas e o crescimento econômico a curto prazo,
acelerando deduções de depreciação. Empresas com faturamento inferior a US
$ 500 milhões poderão deduzir 50% do custo de um ativo elegível na instalação,
com as regras de depreciação existentes aplicando-se ao saldo do custo do
ativo. Essas duas medidas apoiarão mais de 3,5 milhões de empresas (mais de
99% das empresas) empregando mais de 9,7 milhões de funcionários.
o Assistência ao fluxo de caixa para empresas: esta assistência ajudará as
empresas a gerenciar os desafios de fluxo de caixa resultantes e ajudar as
empresas a reter seus funcionários.
o Aumentar o fluxo de caixa para os empregadores: a medida fornecerá até US $
25.000 para pequenos e médias empresas, com um pagamento mínimo de US
$ 2.000 para empresas qualificadas. O pagamento fornecerá suporte ao fluxo
de caixa para empresas com um faturamento inferior a US $ 50 milhões que
empregam funcionários.
o Pagamentos serão isentos de impostos: esta medida beneficiará cerca de
690.000 empresas que empregam cerca de 7,8 milhões de pessoas.
o Apoiar aprendizes e estagiários: o governo está apoiando pequenas empresas a
reter seus aprendizes e estagiários. Elegível os empregadores podem solicitar
um subsídio salarial de 50% do salário do aprendiz ou estagiário por até 9 meses,
de 1 de janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2020. Se uma pequena empresa
não conseguir reter um aprendiz, o subsídio estará disponível para um novo
empregador que empregar esse aprendiz. Esta medida apoiará até 70.000
pequenas empresas, empregando cerca de 117.000 aprendizes.
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o

o

o

o

o

Estimular pagamentos a famílias para apoiar o crescimento: essa medida
ajudará cerca de 6,5 milhões de australianos de baixa renda, que apoiarão a
confiança e demanda doméstica na economia.
Pagamentos de estímulo: o governo fornecerá um pagamento único de US $
750 à previdência social, veteranos e outras receitas destinatários de suporte e
portadores de cartão de concessão elegíveis. Cerca de metade dos que serão
beneficiados são pensionistas. O pagamento será isento de impostos e não será
contabilizado como renda para Seguridade Social, Agregado Familiar Provisão e
pagamentos de veteranos.
Assistência para regiões severamente afetadas: essa medida fornece US $ 1
bilhão para apoiar as regiões mais afetadas pelo surto de coronavírus. O
governo reservou US $ 1 bilhão para apoiar as regiões e comunidades que foram
desproporcionalmente afetados pelos impactos econômicos do coronavírus,
incluindo aqueles fortemente dependente de indústrias como turismo,
agricultura e educação. Isso incluirá a renúncia de taxas e encargos para as
empresas de turismo que operam no Parque Marinho da Grande Barreira de
Corais e isenção de taxas de entrada nos Parques Nacionais da Commonwealth.
Também incluem assistência adicional para ajudar as empresas a identificar
mercados ou mercados de exportação alternativos correntes. Também serão
desenvolvidas medidas direcionadas para promover ainda mais o turismo
doméstico.
O Australian Tax Office (ATO) também está fornecendo alívio administrativo
para algumas obrigações fiscais para pessoas afetadas pelo surto de
coronavírus, caso a caso. Além disso, considerará maneiras de melhorar sua
presença em outros países significativamente afetados.
IMPLEMENTAÇÃO DO PACOTE: o governo agirá rapidamente para implementar
este pacote. Para esse fim, um pacote de Contas será introduzido no Parlamento
na semana final do outono de março de 2020. Após a aprovação das Contas pelo
Parlamento, o Governo passará a fazer imediatamente, e registrar quaisquer
instrumentos de apoio.

Fontes:
https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/OverviewEconomic_Response_to_the_Coronavirus.pdf
CANADÁ
●

O Banco do Canadá reduziu sua taxa de referência overnight de 1,75% para 1,25%, em
resposta à epidemia, com grandes chances de outra diminuição no próximo mês. A
última vez que reduziu 50 pontos base foi em 2009 durante a crise financeira.
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Prefeitura de Toronto
● Criação de Força Tarefa de Recuperação pós-COVID19: O Prefeito John Tory anunciou
a criação de uma força tarefa (Mayor's Economic Support and Recovery Task Force)
dedicada exclusivamente a fornecer alívio econômico imediato em decorrência da crise
econômica gerada pelo coronavírus. Além de pensar estratégias para lidar com o póspandemia.
● Setores foco da Força Tarefa: a força-tarefa, formada pela equipe de Finanças e
Desenvolvimento Econômico da cidade, trabalhará para identificar estratégias para
mitigar os efeitos financeiros do COVID-19 sobre residentes e empresas durante o surto,
concentrando-se nos segmentos mais impactados, como turismo, hospitalidade e
entretenimento.
● Medida Inicial: a Prefeitura de Toronto estenderá um período de carência para
impostos e outros pagamentos para empresas (multas de pagamento) por 30 dias, além
de proteger os funcionários da cidade de demissões neste mês devido ao cancelamento
dos programas da cidade.
● Fundo de Contingência: Toronto também estabelecerá "um fundo de contingência
substancial" para empresas e grupos afetados, e serão feitas consultas com os grupos
envolvidos, que ajudarão a determinar a necessidade e a escala.
● Reuniões com setores afetados: o Prefeito Tory realizará teleconferências com os
grupos dos setores que mais estão sofrendo com a crise, de forma a discutir como ajudar
as empresas, começando com representantes dos setores hoteleiros e entretenimento.
Além disso, estão previstas reuniões com líderes religiosos e comunitários,
universidades, serviços sociais e organizações sem fins lucrativos, trabalho organizado,
tecnologia e grandes empresas para discussões adicionais.
● Seguro-Desemprego e Consultoria: a cidade facilitará a entrada de empresas e
funcionários no Sistema EI (Employment Insurance) e expandirá os serviços de
consultoria para pequenas empresas de Toronto para ajudar as empresas a se
recuperarem dos impactos.
Fontes: https://www.toronto.ca/home/covid-19/economic-support-recovery/
https://twitter.com/JohnTory/status/1239493696443371520?ref_src=twsrc%5Etfw%7
Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239493696443371520&ref_url=https%3A
%2F%2Fwww.blogto.com%2Fcity%2F2020%2F03%2Ftoronto-mayor-announces-taskforce-help-citys-economy-amid-coronavirus-outbreak%2f
https://twitter.com/JohnTory/status/1239493673764691968/photo/1
CHINA
●

O governo chinês tomou várias medidas tributárias para ajudar a combater o surto. Por
exemplo, todos os trabalhadores médicos que estão combatendo o coronavírus na linha
de frente em Hubei receberão seus salários isentos de impostos e seus subsídios isentos
de impostos. Após o surto de coronavírus, eles receberão férias pagas.
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●

Importação de medicamentos, suprimentos médicos e outros veículos usados para
combater o patógeno, todos isentos de impostos. A alfândega está processando todas
essas importações como uma prioridade.
● Dedução de impostos sobre doações. Antes, indivíduos, contribuintes ou contribuintes
corporativos não podiam deduzir o valor total das doações. Mas desta vez, eles podem
reivindicar uma dedução total dos impostos em dinheiro e bens doados para derrotar o
coronavírus. Não precisam ser doações feitas especificamente para a Cruz Vermelha.
Eles podem receber deduções fiscais completas por quaisquer doações feitas
diretamente aos hospitais designados e outras ONGs equivalentes.
● Em Wuhan, os contribuintes estarão isentos de IVA e outros impostos se os suprimentos
médicos que produziram ou compraram foram doados para combater o coronavírus.
● Muitas empresas que produzem máscaras obterão subsídios financeiros qualificados do
governo. Esses subsídios financeiros não estão sujeitos ao imposto de renda das
empresas.
● Pequim aumentou o apoio de financiamento para regiões atingidas pelo vírus e o banco
central cortou várias taxas-chave, incluindo a taxa básica de empréstimos, e pediu aos
bancos que concedam empréstimos baratos e isenção de pagamento a empresas mais
expostas à crise.
Fontes: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-policy-fac/factboxthe-economic-remedies-for-the-coronavirus-idUSKBN2121C4
https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/02/coronavirus-and-chinas-taxresponse/#5a772eff7b1e
COLÔMBIA
●
●
●
●
●
●
●
●

A partir de 17 de março, o preço da gasolina diminuirá em US $ 1.200, fixando-se em US
$ 7.950, e o diesel diminuirá em US $ 800 / galão, atingindo US $ 8.150 / galão.
Cancelamento da taxa de água durante a emergência.
Acelerar o esquema de reembolso do IVA para as famílias mais vulneráveis, a partir de
abril.
Alívio financeiro. As PMEs que precisam pagar créditos nos próximos dois meses têm a
opção de refinanciar, estendendo os prazos.
Linha de garantias. Isso permitirá que a PME mantenha o pagamento de sua folha de
pagamento durante uma emergência.
Eliminação do IVA para artigos relacionados ao setor da saúde para atender a essa
emergência
Garantir o suprimento adequado das cidades e municípios do país.
O pacote de medidas para ajudar empreendedores que estão começando a ser afetados
pela chegada da covid-19 no país, principalmente turismo e aviação, incluem a extensão
de prazos para o pagamento de parafiscal e IVA a empresas do setor, bem como a
redução das tarifas de importação de alguns suprimentos para as companhias aéreas.
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●

●

●
●

●

●

●

Foi aprovada a suspensão da cobrança da contribuição parafiscal do turismo, para as
vendas geradas nos próximos seis meses. Esse pagamento estava programado para ser
realizado no primeiro trimestre do ano e agora pode ser feito durante o segundo
semestre de 2020.
Adiamento do pagamento do imposto de renda e dos impostos complementares para
os setores da aviação e do turismo, para que esses recursos possam ser usados para
gerenciar a crise.
Linha de crédito do Bancóldex de 250.000 milhões de pesos para empresas afetadas por
menor fluxo de clientes.
Banco da República da Colômbia: para garantir o suprimento adequado de liquidez ao
mercado, o Banco aumentou os acordos de recompra de dívidas privadas de US $ 5 para
US $ 8 trilhões, com prazos entre 7 e 30 dias. A cota do leilão de recompra contra a
dívida pública permanece em US $ 12 trilhões. A cota total de liquidez será então de US
$ 20 trilhões e poderá ser recomposta entre o atribuído ao leilão de recompra contra a
dívida privada e o da recompra contra a dívida pública, de acordo com as necessidades
que o mercado reflete e o tipo de atores que podem acessar, incluindo curadores e
corretores, e os instrumentos que eles usam para fazer o backup.
Os grandes contribuintes que são empresas comerciais de transporte aéreo de
passageiros, hotéis e cuja principal atividade econômica são atividades teatrais, shows
de música ao vivo e outros shows ao vivo, terão prazo máximo para pagar a segunda
parcela do Imposto sobre a Renda e Complementar até 31 de julho de 2020 e
pagamento da terceira parcela até 31 de agosto de 2020. As pessoas jurídicas com as
mesmas atividades terão também os mesmos prazos mencionados. A apresentação da
declaração deve ser feita dentro dos prazos estabelecidos para os grandes contribuintes
entre 14 e 27 de abril e para as pessoas jurídicas entre 14 e 12 de maio.
As instituições financeiras obrigadas a pagar a sobretaxa devem pagar um adiantamento
sobre a sobretaxa calculada com base tributável do Imposto de Renda e Complementar
para o ano tributável de 2019 e efetuar dois pagamentos em prestações iguais, da
seguinte forma:
❏ Primeira parcela 50%: entre 14 e 27 de abril.
❏ Segunda parcela 50%: entre 9 e 24 de junho.
As pessoas jurídicas que, até 31 de março de 2020, solicitarem um link para o imposto
"Obras para impostos" e cumprirem os requisitos estabelecidos, podem registrar a
declaração de imposto de renda e imposto complementar e pagar a primeira parcela
até 29 de maio de 2020. Os grandes contribuintes nas mesmas condições também
podem registrar a declaração e pagar a segunda parcela até 29 de maio de 2020. O prazo
para declarar e pagar o imposto complementar de normalização tributária, a cargo dos
contribuintes que omitiram ativos ou passivos inexistentes a partir de 1º de janeiro de
2020 e / ou se valeram da limpeza estabelecida na Lei 2010 de 2019, será até 25
Setembro 2020.

Fontes:
https://id.presidencia.gov.co/
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https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/gobierno-anuncio-medidas-economicasfrente-al-coronavirus-PF12608711
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-dian-establece-nuevos-plazos-enel-calendario-tributario473886?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0CvCcoeCx5UcQT1o0CHdrr
QbyQd0ot0nC9AcZ7yoVlQYOKnBjcOqLa-uE#Echobox=1584465818
COREIA DO SUL
●

Pela primeira vez, a Coreia do Sul declarou a região como zona de desastre devido a uma
doença infecciosa, sob o status de que o governo pode subsidiar até 50% das despesas
de restauração pós-crise e isentar os residentes de impostos e pagamentos de serviços
públicos.
Fonte: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-cases/south-koreadesignates-regions-hit-hardest-by-coronavirus-as-disaster-zones-idUSKBN212015
Governo Metropolitano de Seul
● Auxílio a cidadãos de baixa renda: Cidade de Seul fornecerá até US$400 a famílias de
baixa renda. O Governo Metropolitano de Seul decidiu implementar o 'Suporte
Financeiro de Emergência' para ajudar efetivamente os cidadãos afetados pelo surto de
COVID-19. Ao coletar todo o orçamento disponível, um total de US $ 264 milhões será
usado em este projeto.
Fonte: https://www.facebook.com/seoulcitykorea/videos/2382921751999886/
● Auxílio a pequenas empresas: dependendo do número de membros da família, podese ganhar um benefício na forma de cartões pré-pagos ou cupons que podem ser usados
localmente e será dada a famílias, além de empresários de pequena escala e
trabalhadores em meio período com renda mediana inferior a 100%. Seul espera que
cerca de 1,2 milhão de famílias de baixa renda recebam ajuda financeira.
Fonte: https://www.facebook.com/seoulcitykorea/videos/2382921751999886/
ESPANHA
●

●
●

O governo espanhol planeja conceder benefícios de desemprego a trabalhadores
demitidos temporariamente como parte de suas medidas para mitigar os efeitos
econômicos da epidemia de coronavírus, de acordo com um projeto de documento
preparado pelo Ministério do Trabalho.
Estabeleceu uma moratória de seis meses para pagamentos a investidores e empresas
de médio porte e trabalhadores autônomos.
A Espanha exclui uma linha de financiamento específico para empresas do Instituto de
Crédito Oficial para atender às necessidades de liquidez de empresas e trabalhadores
autônomos do setor turístico, assim como as atividades relacionadas que são afetadas
pela crise sanitária.
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Prefeitura de Madri
● A Prefeitura de Madri pediu ao governo da nação que modifique a Lei de Estabilidade
para introduzir novos casos de aplicação de excedentes. Somente assim Madrid poderá
alocar urgentemente mais de 420 milhões de euros a ações de combate à pandemia de
coronavírus e mitigação das conseqüências econômicas.
● Isso foi apontado pelo prefeito José Luis Martínez-Almeida, depois de conhecer os
detalhes do acordo do ano de 2019, que eleva a 420 milhões de euros o montante de
recursos próprios que a Prefeitura poderia usar para lidar com a pandemia. "Se o
governo não expandir as premissas e o valor determinado na terça-feira no decreto real
de emergência, teremos que pagar antecipadamente as dívidas aos bancos por quase
400 milhões de euros que poderíamos usar para medidas urgentes, tanto sociais quanto
sociais. econômico ", explicou o prefeito, que enfatizou que" os municípios da Espanha
têm os recursos, precisamos apenas que o governo da Espanha nos autorize a usá-los ".
● Especificamente, o Relatório de Intervenção determina que o restante da tesouraria
disponível em 2019 não foi divulgado para os fins previstos na Lei Orgânica de
Estabilidade Orçamentária e Sustentabilidade Financeira (amortização de dívida,
aplicação na conta 413 e execução do IFS) um total de 420.055.051 euros. No entanto,
o decreto real aprovado pelo governo da nação apenas permite alocar 300 milhões
entre todas as empresas locais da Espanha, de modo que Madri poderia usar apenas 20
milhões de euros dos 420 disponíveis.
● A Prefeitura de Madri solicita uma semana para financiar as medidas de emergência
econômica com uma taxa para o tesouro restante, para que não tenha mais como
objetivo preferido a amortização antecipada da dívida prevista no artigo 32 da Lei de
Estabilidade, desde que a entidade local cumpriu as obrigações com terceiros que a lei
forneceu, como é o caso de Madri.
● Para isso, propõe-se que as despesas feitas pelas entidades locais destinadas a esses fins
não sejam contabilizadas para os fins da regra de despesas e capacidade de
financiamento e possam ser financiadas com o saldo remanescente da liquidação
orçamentária. Restante que deixaria de ter como objetivo preferencial a amortização
de dívida antecipada prevista na Lei de Estabilidade, desde que a entidade local tenha
atendido a amortizações ordinárias. Dessa forma, a capacidade do Conselho da Cidade
para novos investimentos financeiramente sustentáveis (IFS) também não seria
prejudicada.
● A Câmara Municipal de Madrid concordou em estabelecer uma moratória no
pagamento do aluguel dos apartamentos da Companhia Municipal de Habitação e
Terrenos. A medida, aprovada pela Junta do Governo Municipal, visa aliviar as
conseqüências econômicas da crise da saúde do coronavírus, principalmente nos grupos
mais vulneráveis.
● No total, quase 6.000 famílias serão beneficiadas com a medida aprovada, conforme
anunciado pelo prefeito José Luis Martínez-Almeida, após um Conselho de
Administração realizado por videoconferência.
● Como primeira medida, foi acordado não enviar os recibos correspondentes ao mês de
abril, uma vez que o mês de março já havia sido emitido no início do mês, conforme
estabelecido pelo regime habitual.
● Posteriormente, e de acordo com a evolução da pandemia, não está descartado
estender a referida moratória ou, se necessário, elaborar um plano de contingência para
estudar caso a caso a situação das famílias que moram em um dos apartamentos do
EMVS, dando ao instalações necessárias para o pagamento.
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●

Por fim, o Conselho de Administração decidiu não realizar nenhum lançamento até, pelo
menos, no próximo dia 30 de junho, incluindo os que estavam atualmente pendentes.
Fontes: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamientopide-al-Gobierno-poder-emplear-420-millones-en-medidas-economicas-ysociales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=31a905dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&v
gnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamientoestablecera-una-moratoria-del-pago-del-alquiler-de-los-pisos-de-laEMVS/?vgnextfmt=default&vgnextoid=de566f427d1f0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgn
extchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRd
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Estado de Massachussets
● O governador Charlie Baker informou a que o estado ofereceria empréstimos de
emergência de até US $ 75.000 a pequenas empresas afetadas pelo surto de
coronavírus. O fundo de empréstimos de recuperação de pequenas empresas de US $
10 milhões disponibilizará empréstimos imediatamente para empresas com menos de
50 funcionários em período integral ou parcial, incluindo organizações sem fins
lucrativos.
Fonte: https://www.wbur.org/bostonomix/2020/03/16/mass-offering-small-businessrecovery-loans-affected-by-coronavirus-measures
FRANÇA
●
●
●

●

●

Serão suspensas as cobranças das contas de luz, água e gás no país, inclusive para as
empresas.
Presidente Macron anunciou também que fará uma pacote de medidas, a fim de apoiar
as empresas francesas, através de empréstimos bancários de até US$ 300 bilhões.
O governo prometeu aos comerciantes que custará um bilhão de euros por mês para
ajudar as 450.000 empresas independentes que faturam menos de um milhão de
dólares por ano.
Deverá ser concedida uma compensação global de 1.500 euros, cuja frequência de
pagamento ainda não foi definida, às empresas que precisarem fechar ou que
registraram uma queda de pelo menos 70% no volume de negócios.
A validade dos documentos de residência de estrangeiros em situação regular, como
requerentes de asilo ou portadores de uma autorização de residência, será prorrogada
por três meses devido às complicações relacionadas ao coronavírus, anunciada
segunda-feira, 16 de março, na Prefeitura de Paris.
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Fontes:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/16/coronavirus-legouvernement-va-creer-un-fond-de-soutien-pour-les-petitscommercants_6033305_3234.htm
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-la-validite-des-documents-de-sejourdes-etrangers-rallongee-20200316
Prefeitura de Paris
● Auxílio às empresas e comércios: a Câmara de Comércio e Indústria de Paris Ile-deFrance criou uma plataforma telefônica específica, denominada “CCI Urgence
Entreprise” para ajudar as empresas ou através de contato por e-mail (urgency
Entreprise@cci-paris-idf.fr), a fim de obter informações sobre a instalação do
teletrabalho, o recurso ao desemprego parcial, bem como assistência na montagem dos
arquivos do pedido de ajuda.
Fonte: https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville7672#aides-aux-entreprises-et-commerces
ÍNDIA
●

●
●

O Reserve Bank of India (RBI) planeja injetar nova liquidez em dinheiro no sistema por
meio de uma segunda rodada de operações compromissadas de longo prazo (LTRO),
disseram autoridades do governo à Reuters, em meio a temores de que o surto de
coronavírus inviabilize qualquer recuperação do crescimento econômico.
O RBI informou que está pronto para agir e para manter a confiança do mercado e
preservar a estabilidade financeira.
Enquanto isso, o governo está pressionando os bancos estatais a aprovar novos
empréstimos no valor de 500 a 600 bilhões de rúpias até o final de março, segundo
fontes do governo.
Fonte: https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2BA2ME
ITÁLIA

Prefeitura de Milão
● Fundo de Ajuda: a cidade de Milão estabeleceu um fundo de ajuda mútua para ajudar
as pessoas afetadas pela crise e, posteriormente, para apoiar a recuperação das
atividades da cidade. O fundo, que começa com um orçamento de 3 milhões de euros
aprovado pelo Conselho da Cidade, está aberto à participação econômica de cidadãos,
empresas e associações que desejam dar sua contribuição.
Fonte: https://www.comune.milano.it/fondomutuosoccors
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JAPÃO
●

●

●

●

O Japão divulgou um segundo pacote de medidas no valor de US $ 4 bilhões em gastos
para lidar com as consequências do surto de coronavírus, concentrando-se no apoio a
pequenas e médias empresas.
O pacote, totalizando 430,8 bilhões de ienes (US $ 4,1 bilhões) em gastos, mostra quanta
pressão os formuladores de políticas estão enfrentando para promover um crescimento
e conter o risco de falências corporativas, já que cancelamentos de eventos e uma queda
no turismo ameaçam atingir a economia em geral.
Para ajudar a financiar o pacote, o governo utilizará o restante da reserva orçamentária
deste ano fiscal de cerca de 270 bilhões de ienes, disse o primeiro-ministro japonês
Shinzo Abe.
O Japão aumentará para 1,6 trilhão de ienes seu financiamento especial para pequenas
e médias empresas atingidas pelo vírus, acima dos cerca de 500 bilhões de ienes
anunciados anteriormente, disse Abe.

Fonte:
https://www.cnbc.com/2020/03/10/japan-unveils-4-billion-coronavirus-package-but-not-yetplanning-extra-budget.html
NORUEGA
●

A Noruega oferecerá às empresas pelo menos 100 bilhões de coroas norueguesas (US $
9,7 bilhões) em financiamento na forma de garantias para empréstimos e emissões de
títulos para apoiar a economia durante o surto de coronavírus.
● O pacote de apoio às empresas foi dividido em garantias de empréstimos de 50 bilhões
de coroas para pequenas e médias empresas que buscam empréstimos bancários, e o
mesmo valor na forma de garantias do governo para grandes empresas que emitem
títulos corporativos.
● Além disso, os pagamentos de impostos sobre a folha de pagamento serão adiados.
● O governo anunciou que pagaria uma parte maior da conta às empresas que buscam
demissões temporárias, enquanto o banco central reduziu as taxas de juros e alinhou
fundos de emergência para os bancos.
Fontes: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-primeminist/norwayoffers-firms-10-billion-as-coronavirus-shakes-economy-idUSKBN212146
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REINO UNIDO
●

Anunciou um afrouxamento fiscal adicional de 18 bilhões de libras para apoiar a
economia do Reino Unido, elevando o estímulo fiscal total a 30 bilhões de libras. O órgão
público do Reino Unido, o Escritório de Responsabilidade Orçamentária, classificou-o
como a maior oferta orçamentária desde 1992. ”
● O Banco da Inglaterra informou que reduziria sua principal taxa de juros em meio ponto
percentual para 0,25%, o que, na visão do governo, ajudaria a manter empresas nos
negócios e pessoas em empregos e ajudaria a impedir que uma interrupção temporária
causasse danos econômicos mais duradouros.
● O estímulo fiscal incluiu mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, incentivos
fiscais para negócios e mudanças de regras que tornarão mais fácil para os
trabalhadores reivindicar subsídios e benefícios por doença. Também houve decisões
para reduzir ou congelar os impostos sobre cerveja e vinho.
● Além do corte na taxa de juros, o Banco da Inglaterra lançou na quarta-feira duas
medidas destinadas a apoiar os empréstimos. Um programa permite que os bancos
tomem empréstimos do Banco da Inglaterra a uma taxa muito próxima da sua principal
taxa de juros por até quatro anos. Isso deve incentivar os bancos a emprestar a
empresas e famílias a taxas reduzidas. O banco central também cortou um buffer de
capital que deveria liberar £ 190 bilhões (US $ 246 bilhões) em empréstimos em
potencial.
Fontes: https://edition.cnn.com/2020/03/11/investing/bank-of-england-rate-cutcoronavirus/index.html
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-employees-benefitclaimants-and-businesses
https://www.cnbc.com/2020/03/11/uk-government-announces-12-billion-pounds-to-tacklecoronavirus-in-2020-budget.html
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