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600 DIAS: GOVERNO FEDERAL GARANTE PROTEÇÃO AOS MAIS VULNERÁVEIS
DURANTE A PANDEMIA
Fonte: Casa Civil

Com foco no enfrentamento à pandemia, o Governo do Presidente Jair Bolsonaro completa
600 dias neste domingo (23/08). A estratégia de assistência emergencial é considerada a
maior da história do País e uma das iniciativas exitosas no mundo para o enfrentamento à
pandemia. Em cinco meses de atuação, o Comitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da Covid-19, coordenado pela Casa Civil da Presidência da
República, planejou e executou milhares de ações interministeriais para dar prontaresposta às necessidades dos brasileiros e mitigar os efeitos da pandemia.
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