


Ponto de Situação do Brasil
• Dados sobre a evolução:

Fonte: https://covid19.who.int/

Total de casos confirmados mundialmente

Total de casos confirmados no Brasil

Total de casos óbitos no Brasil

Dados atualizados até às 14h35 (CEST) de 03/06/2020

Total de óbitos mundialmente

https://covid19.who.int/


Ponto de Situação do Brasil (Curvas)

Fonte: https://covid19.who.int/

Casos Confirmados

Óbitos

Dados atualizados até às 14h35 (CEST) de 03/06/2020

https://covid19.who.int/


Ponto de Situação do Brasil
• Principais medidas de contenção e auxílio implementadas:

Recomendações gerais de distanciamento social, permitindo que os Estados e municípios
decidissem por medidas mais específicas de quarentena;

Todos os 27 Estados, incluindo o Distrito Federal, fecharam as escolas e cerca de 20 deles
ainda mantém fechados lugares de culto religioso, academias, parques e comércios e
serviços não essenciais;

Auxílio Emergencial (Governo Federal) - benefício financeiro destinado
aos trabalhadores informais, microempreendedores
individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção
emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do
Coronavírus - COVID 19; o valor de R$ 600,00 será pago por três meses, para até duas
pessoas da mesma família; para as famílias em que a mulher seja a única responsável
pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200,00.



Ponto de Situação do Brasil

• Envolvimento do Confea:

Sessões Plenárias, reuniões deliberativas e consultivas por videoconferência (isolamento social),

desde o dia 19 de março de 2020 – mais de 100 reuniões virtuais ocorridas no período;

Regime de teletrabalho desde o dia 19 de março de 2020;

Prorrogação do prazo para quitação das anuidades (de 03/20 para 09/20);

Auxílio financeiro para os Creas (R$ 38 mi) – manutenção das atividades de fiscalização;

Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Saúde – Treinamento dos profissionais do

Sistema Confea/Crea e divulgação de informações;

ART Social – para obras e serviços relacionados à COVID-19 (construção e ampliação de hospitais,

manutenção de equipamentos médico-hospitalares, etc);



Reflexos nas atividades das engenharias,
agronomia e geociência no Brasil

Em estimativas preliminares do Confea, nos meses de abril e maio de 2020, houve uma
redução média de cerca de 50% nos registros de Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, no âmbito dos 27 Creas, que refletem a diminuição da atividade econômica no
período.

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27853-producao-industrial-cai-18-8-em-abril

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27853-producao-industrial-cai-18-8-em-abril


Reflexos nas atividades das engenharias,
agronomia e geociências no Brasil

Entre as atividades, a influência negativa mais relevante foi assinalada por:

a) veículos automotores, reboques e carrocerias (-88,5%) – maior queda desde 1957;

b) coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-18,4%);

c) metalurgia (-28,8%);

d) máquinas e equipamentos (-30,8%);

e) bebidas (-37,6%);

f) produtos de borracha e de material plástico (-25,8%);

g) produtos de minerais não-metálicos (-26,4%);

h) produtos de metal (-26,8%);

i) máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-33,8%);

j) outros equipamentos de transporte (-76,3%);

k) couro, artigos para viagem e calçados (-48,8%);

l) confecção de artigos do vestuário e acessórios (-37,5%);

m) produtos têxteis (-38,6%);

n) equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-26,0%);

o) outros produtos químicos (-7,3%);

p) produtos diversos (-30,6%); e

q) móveis (-36,7%),

r) construção civil - Índice de Evolução do Nível de Atividade = 28,8 pontos (referência média = 50

– crescimento e queda da atividade – abaixo de 50 significa retração)

Fontes: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/27853-producao-industrial-cai-18-8-em-abril
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/sondagem-da-cni-aponta-queda-na-
atividade-da-construcao-civil

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27853-producao-industrial-cai-18-8-em-abril
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/sondagem-da-cni-aponta-queda-na-atividade-da-construcao-civil


Ameaças e Oportunidades Futuras
• Ameaças:

Estimativas iniciais apontam para um cenário de cerca de 50 milhões de
desempregados no Brasil;

Diversos projetos de lei tendentes a isentar ou a reduzir drasticamente os valores das
anuidades impondo sério risco às atividades fiscalizatórias dos Conselhos Profissionais;

De acordo com a OMS (01/06/20), o Brasil ainda não registrou o pior momento da
pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) – “Em resposta à imprensa brasileira, o
representante da OMS alertou que ainda não há como prever quando a América do Sul
atingirá o pico de transmissão da Covid-19, região que tem cinco dos seus 10 países
com maior taxa de contaminação do mundo. A lista é composta pelo Brasil, Colômbia,
Chile, Peru, México, Haiti, Argentina e Bolívia. “Claramente a situação em alguns países
sul-americanos está longe da estabilidade. Houve um crescimento rápido dos casos e
os sistemas de saúde estão sob pressão” (https://istoe.com.br/oms-alerta-que-brasil-ainda-nao-atingiu-pico-da-pandemia/)

https://istoe.com.br/oms-alerta-que-brasil-ainda-nao-atingiu-pico-da-pandemia/


Ameaças e Oportunidades Futuras

• Oportunidades:

Atuação de profissionais e empresas, no curto prazo, nas linhas de frente do combate à
pandemia, principalmente em obras e serviços relativos à Covid-19 (plantas
hospitalares, manutenção de equipamentos médico-hospitalares, adequação de linhas
de produção para atendimento de demandas por equipamentos e insumos);

Tendência de reindustrialização no médio e longo prazos, com vistas à redução da
dependência de produtos manufaturados de outros países;

Tendência da manutenção de teletrabalho, permitindo aos profissionais ampliarem o
campo de atuação;



Cooperação bilateral: desafios e necessidades

• Desafios:

Redução da barreira do medo que permeia os deslocamentos de profissionais ao redor 
do globo;

Garantia da contenção sanitária nos deslocamentos transfronteiriços;

• Necessidades:

Manutenção e ampliação das alianças dos países de língua portuguesa;

Aprimoramento das ferramentas de controle, gestão e fiscalização do exercício
profissional de maneira remota;



Obrigado !
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