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● DESTAQUES 

 
○ Ninguém fica pra trás: povos indígenas estão sendo assistidos pelas medidas de            

enfrentamento do Governo Federal 

○ Aberta a segunda chamada para a conexão de postos de saúde de todo o país 

○ Sistemas dessalinizadores reforçam enfrentamento ao coronavírus no semiárido brasileiro 

○ Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados: 14.918            
pessoas 

○ Laboratórios da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos irão contribuir nos diagnósticos             
do novo coronavírus 

○ Fiocruz irá produzir 11 milhões de testes moleculares para Sars-CoV-2 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Advocacia-Geral da União 

 
AGU obtém suspensão de liminar do STF  
A Advocacia-Geral da União obteve suspensão de liminar no Superior Tribunal de Justiça para              
cassar a decisão que afastou o requisito de CPF regular para recebimento do auxílio              
emergencial de R$ 600 durante o período da calamidade pública em decorrência do novo              
coronavírus. A exigência de CPF em situação regular para recebimento de benefícios sociais             
tem previsão legal e é regra do sistema financeiro. A apresentação do documento de              
identificação pessoal evita fraudes a fim de destinar o benefício a quem efetivamente             
necessita. 
Fonte: AGU - Ascom 
  

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 

VBP é estimado em R$ 689,97 bilhões para 2020 
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2020 está estimado em R$ 689,97 bilhões,               
7,6% maior em comparação ao resultado de 2019 (R$ 641,35 bilhões). A estimativa tem como               
base os dados de março e os reflexos da pandemia do Coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 
 

Consulta pública sobre revisão de normas para bebidas, vinhos e derivados da uva é              
prorrogada por 60 dias 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/vbp-e-estimado-em-r-689-97-bilhoes-para-2020
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A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento            
(Mapa) prorrogou por 60 dias - até 19 de junho - o prazo da Consulta Pública que trata da                   
revisão das normas sobre os procedimentos de controle e análise fiscal de bebidas, vinho e               
derivados da uva e do vinho. A prorrogação, publicada nesta segunda-feira (20), no Diário              
Oficial da União, foi feita por causa dos reflexos nas atividades com a pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 

 
○ Casa Civil 

 
Coronavírus: Governo Federal recebe segundo lote de doações de insumos para           
enfrentamento ao vírus 
Com a articulação do Centro de Coordenação de Operações (CCOP), coordenado pela Casa             
Civil, chegou ao Brasil neste domingo (19), uma carga com mais de 600 toneladas de insumos                
(kits de teste rápido e EPIs) que será doada para o Governo Federal pela Vale. Os                
equipamentos serão usados para no combate à disseminação do novo coronavírus. Este é o              
segundo lote, o primeiro chegou no fim de março e o último será entregue em maio. São 1,25                  
milhão de máscaras do tipo N95, 1,5 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis e mais um               
milhão de kits de testes rápidos para a covid-19. Somados, eles totalizam pouco mais de 3,8                
milhões de insumos. Ao todo, a Vale doará para o Governo Federal cinco milhões de kits de                 
testes rápidos para detecção do vírus e 5,8 milhões de EPIs (2,54 milhões de máscaras N95;                
10,8 milhões de máscaras cirúrgicas; 216 mil luvas; 2,24 milhões de aventais e 4,5 mil óculos                
de proteção). 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Representantes da indústria farmacêutica e Casa Civil participam de videoconferência 
Representantes da indústria farmacêutica se reuniram nesta segunda-feira com o          
ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Braga Netto. Na audiência, por meio              
de vídeo, apresentaram panorama do setor e sua importância nos cenários brasileiro e             
mundial. Os representantes apresentaram nota técnica sobre as 46 emendas propostas ao            
texto da MPV 933/2020 (que suspendeu por 60 dias o reajuste anual dos medicamentos no               
Brasil em 31 de março). As entidades solicitam ao governo análise sensível sobre proposta de               
alongamento do prazo de reajuste – uma das emendas propostas ao texto que está no               
legislativo. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
CCOP entrevista: ministro Tarcísio de Freitas fala sobre o setor logístico brasileiro durante a              
pandemia 
Quando se fala da cadeia de abastecimento de um país, especialmente de produtos que não               
podem faltar à população, como produtos de higiene e alimentação, a infraestrutura é muito              
importante e fundamental nesse serviço. Para detalhar sobre o papel do Ministério da             
Infraestrutura na manutenção da cadeia de abastecimento do país, o ministro Tarcísio Gomes             
de Freitas concedeu entrevista para a TV Brasil. Essa é mais uma entrevista da série liberada                
pelo Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-93-de-16-de-abril-de-2020-253136962
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/consulta-publica-sobre-revisao-de-normas-para-bebidas-vinhos-e-derivados-da-uva-e-prorrogada-por-60-dias
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/coronavirus-governo-federal-recebe-segundo-lote-de-doacoes-de-insumos-para-enfrentamento-ao-virus
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/representantes-da-industria-farmaceutica-e-casa-civil-participam-de-videoconferencia
https://youtu.be/xCGUVos52Mo
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/ccop-entrevista-ministro-tarcisio-de-freitas-fala-sobre-o-setor-logistico-brasileiro-durante-a-pandemia
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Ninguém fica pra trás: povos indígenas estão sendo assistidos pelas medidas de            
enfrentamento do Governo Federal 
Comemorado no Brasil em 19 de abril desde 1943, o Dia do Índio não deixou de ser lembrado                  
e celebrado em meio à pandemia de Covid-19. O Governo Federal adotando o lema “ninguém               
fica pra trás” já lançou medidas de enfrentamento do coronavírus para os povos indígenas. O               
Ministério da Mulher, a Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) assinou o repasse de R$ 35                
milhões para a compra de alimentos para os povos indígenas. Os alimentos serão entregues              
pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O acordo prevê “aquisição e           
disponibilização de alimentos aos povos e comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas)           
em situação de vulnerabilidade em relação à sua segurança alimentar e nutricional em face da               
pandemia de coronavírus”. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Operação Covid-19: hospital de campanha de Boa Vista recebe respiradores 
Operação Acolhida, missão humanitária que está inserida no contexto do Comitê Federal de             
Assistência Emergencial, presidido pela Casa Civil, montou em Boa Vista (RR) um hospital de              
campanha para atender pacientes com coronavírus. Chamado de 'Área de Proteção e            
Cuidado', o hospital em atende ao Plano Emergencial de Contingência para a Covid-19. Para              
garantir que haja atendimento de qualidade para os pacientes atendidos pelo hospital de             
campanha, o 62º Batalhão de Infantaria, instalado em Joinville (SC), fez o transporte de 50               
respiradores até a Base Aérea de Florianópolis da Força Aérea Brasileira. De lá o material               
seguiu para Boa Vista. Mais uma ação da Operação Covid-19, lançada pelo Ministério da              
Defesa para o enfrentamento à pandemia de coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
MP 936/2020: Economia lança cartilha para esclarecer dúvidas 
O Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, lançou uma cartilha de perguntas e               
respostas sobre a Medida Provisória 936/2020. A MP instituiu o Programa Emergencial de             
Manutenção do Emprego e Renda que vale para todos empregadores, exceto órgãos públicos,             
estatais e organismos internacionais, e abrange todos os empregados, inclusive domésticos,           
em jornada parcial, intermitentes e aprendizes. A MP 936 tem como finalidade: preservar o              
emprego e a renda; garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; reduzir a              
jornada de trabalho e salário; e suspender temporariamente o contrato de trabalho. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Impacto econômico: R$ 1,169 trilhão para o país enfrentar efeitos do coronavírus 
Desde antes do surgimento dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil, o Governo Federal              
começou a agir para frear os impactos da pandemia. Por meio do Ministério da Economia               
estão sendo promovidas ações para enfrentamento dos efeitos do coronavírus na área            
econômica. Na sexta-feira (17), em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, sete secretários             
da pasta apresentaram um balanço de medidas. O primeiro anúncio foi que o Plano de Saúde                
Econômica já conta com R$ 1,169 trilhão. Desse total, até R$ 212,4 bilhões vão para ações de                 
apoio à população vulnerável e aos trabalhadores; R$ 133,4 bilhões para auxílio a estados e               

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/ninguem-fica-pra-tras-povos-indigenas-estao-sendo-assistidos-pelas-medidas-de-enfrentamento-do-governo-federal
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/operacao-covid-19-hospital-de-campanha-de-boa-vista-recebe-respiradores
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/coronavirus/Perguntas_e_respostas_MP936-2020.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/coronavirus/Perguntas_e_respostas_MP936-2020.pdf
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/mp-936-2020-economia-lanca-cartilha-para-esclarecer-duvidas
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municípios; R$ 24,3 bilhões para ações de combate à pandemia (garantindo insumos e             
tratamento aos cidadãos) e R$ 524,4 bilhões em medidas de fluxo de caixa e apoio à                
manutenção do emprego pelas empresas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Ministério da Cidadania disponibiliza novo episódio da série Exercícios em casa 
O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial do Esporte, disponibiliza o terceiro              
episódio da série Exercícios em casa. A iniciativa tem por objetivo incentivar que os brasileiros               
a se mantenham saudáveis e ativos em casa, por meio de exercícios simples e efetivos. No                
terceiro episódio, o professor de Educação Física Rodrigo Salulima (CREF 6640-G/DF), da            
Pratique Movimento, fala sobre a como o exercício de "esvaziar" os braços ajuda a melhorar a                
circulação e a ativar os órgãos internos. 
Para mais informações: Facebook / Twitter / Instagram 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

 
EMBRAPII/MCTIC calcula evolução da pandemia  
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Científica (EMBRAPII), organização social           
vinculada ao MCTIC, flexibilizou seu modelo de financiamento no aumento de aporte para             
incentivar o desenvolvimento de soluções tecnológicas contra o coronavírus. 
Alguns projetos viabilizados neste formato são relevantes para enfrentar a pandemia. O            
primeiro projeto com financiamento flexibilizado já está em curso. O Instituto ELDORADO            
(Unidade EMBRAPII) e a empresa Braile vão desenvolver um equipamento para auxiliar o             
tratamento dos pacientes que sofrem de insuficiência respiratória aguda, condição causada           
em casos graves do novo vírus. A EMBRAPII arcará com R$ 1,15 milhão, o que representa                
metade do valor do projeto, orçado em R$ 2,3 milhões. Os recursos aplicados pela EMBRAPII               
não precisarão ser reembolsados pela empresa Braile. 
Para contribuir na triagem dos pacientes que realmente necessitam de cuidados médicos, a             
EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e a empresa Baruq Sistemas             
e Consultoria desenvolvem um aplicativo de orientação e atendimento remoto para casos            
suspeitos. 
A recomendação dos especialistas em saúde para pessoas que estão com sintomas de gripe e               
temem estar com Coronavírus é o isolamento domiciliar, sendo que a unidade de saúde deve               
ser procurada apenas em casos de falta de ar. A medida é justamente para evitar               
aglomerações e não sobrecarregar os hospitais, aumentando o risco de contaminação. A            
tecnologia está sendo criada pela Unidade EMBRAPII do Polo de Inovação do Instituto Federal              
Fluminense (IFF) e poderá ser utilizada gratuitamente pela população em versões Android e             
IOS. Prefeituras de municípios do Rio de Janeiro e de outros estados já demonstraram              
interesse no app. 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/impacto-economico-r-1-169-trilhao-para-o-pais-enfrentar-efeitos-do-coronavirus
https://www.facebook.com/SecretariaEspecialDoEsporte/videos/vb.112214298862963/253473229380437/?type=2&theater
https://twitter.com/EsporteGovBR/status/1251904804705705984
https://www.instagram.com/tv/B_KxYZZn2aJ/?igshid=183pwfud68wex
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Pensando em buscar novas tecnologias que solucionem este problema, a EMBRAPII (Empresa            
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e a empresa Biotecam, desenvolvem um filtro             
aerador para transformar o ar infectado com vírus e bactérias em ar puro. 
Com o aumento da demanda em unidades de saúde devido à pandemia de Coronavírus,              
diversos hospitais de campanha estão sendo montados para ajudar no atendimento, porém a             
aglomeração de pessoas nestes ambientes pode também oferecer risco de contaminação.           
Pesquisadores da Unidade EMBRAPII do Polo de Inovação do Instituto Federal Fluminense            
(IFF) estão trabalhando nesta inovação que deve ficar pronta em maio. Na prática, o sistema               
absorve o ar circulante em hospitais de campanha, UTIs ou outras unidades de saúde até um                
reservatório por onde passa por uma solução desinfectante. Após este processo de limpeza, o              
ar é oxigenado e devolvido ao ambiente. 
Fonte:  Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Ascom 

 
Correios/MCTIC lança conteúdo para incentivar a filatelia   
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), empresa pública vinculada ao MCTIC,             
está divulgando informações e conteúdo para incentivar que as pessoas iniciem uma coleção             
de selos, aproveitando o período de quarentena por conta do coronavírus. A iniciativa tem              
divulgação nas redes sociais do Correios com imagens e textos. 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Ascom 
 
Aberta a segunda chamada para a conexão de postos de saúde de todo o país 
Entra no ar nesta terça-feira (21), a segunda chamada para conectar o bloco remanescente de               
cerca de 8 mil postos de saúde à internet. Com isso, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa                  
(RNP), organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e           
Comunicações (MCTIC), pretende aumentar a abrangência de conectividade a Internet para           
16 mil Unidades de Saúde da Família espalhadas pelo país. Atualmente, o Brasil possui 42 mil                
postos de saúde. Nesta chamada, será considerada a alternativa de conexão por rádio ou              
satélite onde não houver a possibilidade de chegada de fibra óptica. A conexão de todas as                
Unidades Básicas de Saúde conta com o trabalho voluntário das empresas contratadas por             
quatro meses e ficará como legado para o sistema de saúde. Posteriormente, o Governo              
Federal vai arcar com os custos das soluções de banda larga de internet, atendimento e               
monitoração do provedor, 24 horas, 7 dias por semana.  
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Ascom 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Militares de Marinha, Exército e Força Aérea seguem atuando contra a Covid-19 
Desde a ativação da Operação Covid-19 pelo Ministério da Defesa, em 20 de março, militares               
da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira trabalham diariamente              
para atenuar os efeitos da pandemia causada pelo novo Coronavírus na vida dos brasileiros.              
Eles atuam sob a coordenação do Centro de Operações Conjuntas, que conta com dez              
Comandos Conjuntos distribuídos pelo Brasil, além do Comando de Operações Aeroespaciais           
(COMAE), permanentemente estabelecido.  
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"Permanecemos prontos para atender as necessidades identificadas. Tenho certeza de que           
unidos venceremos esse desafio. Brasileiros, contem com as suas Forças Armadas", disse o             
Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, em vídeo publicado nas redes sociais           
(https://twitter.com/DefesaGovBr/status/1252009115112689669?s=20) do Ministério neste    
domingo (19). 
 
Ao todo, a Operação Covid-19 conta com mais de 29 mil homens e mulheres das Forças                
Armadas nas mais diversas atividades. Eles atuam apoiados por 716 viaturas, 71 embarcações             
e 26 aeronaves. 
 
Desde o domingo, o Exército Brasileiro atua no apoio a transportes, distribuição de alimentos              
e doação de sangue. Na Região Sul, a 3ª Divisão de Exército prestou apoio no transporte de                 
cinco respiradores, 10 mil pares de luvas descartáveis, 10 mil máscaras descartáveis e 100              
máscaras de proteção em acrílico, destinados ao Hospital Regional Central em Santa Maria             
(RS). Na capital gaúcha e em Alegrete (RS), o Comando Conjunto Sul prossegue mantendo os               
estoques de sangue na região Sul do Brasil, contando com doadores do 3º Batalhão de               
Comunicações e do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, respectivamente. Em Farroupilha           
(RS), o 6º Batalhão de Comunicações se uniu à Prefeitura Municipal e à Defesa Civil do Rio                 
Grande do Sul para confeccionar e distribuir refeições no Bairro Industrial (nesta segunda) e              
no Bairro São José (nesta terça-feira). Em Criciúma (SC), o 28° Grupo de Artilharia de               
Campanha também somou forças com o Criciúma Esporte Clube, a Universidade do Extremo             
Sul Catarinense (UNESC), a Cruz Vermelha Brasileira e a Equipe Multi-Institucional para            
arrecadar 25 toneladas de alimentos na Campanha “Alma, Garra e Doação”. 
 
Na Região Norte, houve o transporte de materiais de saúde, equipamentos de proteção             
individual (EPI) e álcool nesta segunda-feira (20). Para auxiliar na prevenção e no combate à               
Covid-19, o Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tabatinga             
(AM), e o Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva, em Cruzeiro do Sul                
(AC), receberam 140 kg e 102 kg de materiais, respectivamente. 
 
No Centro Oeste, o 17º Batalhão de Fronteira entregou kits de alimentação para famílias de               
crianças assistidas pelo Programa Forças no Esporte (PROFESP) em Corumbá (MS). Em Brasília             
(DF), o Comando Conjunto Planalto capacitou militares do Batalhão da Guarda Presidencial            
(BGP) para atuar na prevenção e enfrentamento ao Coronavírus.  
 
Na Região Nordeste, a Marinha do Brasil iniciou nesta segunda uma campanha de             
conscientização voltada para a população de Natal (RN) através da Rádio Marinha (100,1             
MHz). A Força também realizou uma ação de conscientização sobre a Covid-19 durante as              
inspeções navais nas embarcações no Rio Grande do Norte e na Paraíba, assim como              
monitorou navios que demandam as águas jurisdicionais dos estados. Entre esta segunda e a              
próxima sexta-feira, a Marinha também apoiará o SENAI-RN para produção de máscaras            
acrílicas que serão doadas aos órgãos de saúde e segurança pública. 
 

 

https://twitter.com/DefesaGovBr/status/1252009115112689669?s=20
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No Sul, A Capitania dos Portos do Paraná qualificou militares e integrantes de Forças de               
Segurança para combater a proliferação da Covid-19 no Litoral do estado. Em Foz do Iguaçu               
(PR), a Capitania Fluvial do Rio Paraná entregou kits de alimentação para as famílias das               
crianças atendidas pelo PROFESP. 
 
A mesma distribuição foi realizada na Região Sudeste, pelo Centro de Instrução Almirante             
Graça Aranha, no Rio de Janeiro (RJ), e pela Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, em Duque                  
de Caxias (RJ). 
 
A Força Aérea Brasileira também foi empregada na logística da Operação Covid-19 entre o              
domingo e a segunda-feira. O Quinto Esquadrão de Transporte Aéreo (5º ETA, Esquadrão             
Pégaso), sediado em Canoas (RS), empregou a aeronave C-95 Bandeirante para transportar            
doses de vacinas contra H1N1 e materiais de EPI para as cidades de Santo ngelo (RS), São                 
Miguel do Oeste (SC), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Já a aeronave C-105 Amazonas do               
Primeiro Esquadrão do Nono Grupo de Aviação (1º/9º GAV, Esquadrão Arara) transportou            
militares da Marinha do Brasil e cerca de 500 kg de EPI de Porto Velho (RO) para Manaus                  
(AM). 
 
Higienização - Marinha do Brasil e Exército Brasileiro realizaram atividades de desinfecção e             
descontaminação em diversos locais no país. No Rio de Janeiro as instalações da             
Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear          
foram descontaminadas. Na Capitania dos Portos de São Paulo, o Grupamento Operativo de             
Fuzileiros Navais realizou a limpeza e desinfecção preventiva dos navios do Comando do             
Grupamento de Patrulha Naval Sul-Sudeste. Em Jundiaí (SP), militares do 12º Grupo de             
Artilharia de Campanha realizaram a desinfecção do perímetro externo do Hospital São            
Vicente. Em Uruguaiana (RS), a área externa da aduana brasileira foi descontaminada pelo 22°              
Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. E em Marabá (PA), o 1º Grupo de              
Artilharia de Campanha de Selva higienizou o Posto de Saúde Enfermeira Zezinha. 
 
Operação Covid-19 - O Ministério da Defesa ativou, em 20 de março, o Centro de Operações                
Conjuntas, para atuar na coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no              
combate à Covid-19. Nesse contexto, foram ativados dez Comandos Conjuntos, que cobrem            
todo o território nacional, além do Comando Aeroespacial (COMAE), de funcionamento           
permanente. A iniciativa integra o esforço do governo federal no enfrentamento à pandemia             
e recebeu o nome de Operação Covid-19. 
(https://www.defesa.gov.br/noticias/67179-centro-de-operacoes-conjuntas-do-ministerio-da-
defesa-e-ativado-para-acoes-de-combate-ao-covid-19) 
 
As demandas recebidas pelo Ministério da Defesa, de apoio a órgãos estaduais, municipais e              
outros, são analisadas e direcionadas aos Comandos Conjuntos para avaliarem a possibilidade            
de atendimento. De acordo com a complexidade da solicitação, podem ser encaminhadas ao             
Gabinete de Crise, que determina a melhor forma de atendimento. 
 

 

https://www.defesa.gov.br/noticias/67179-centro-de-operacoes-conjuntas-do-ministerio-da-defesa-e-ativado-para-acoes-de-combate-ao-covid-19
https://www.defesa.gov.br/noticias/67179-centro-de-operacoes-conjuntas-do-ministerio-da-defesa-e-ativado-para-acoes-de-combate-ao-covid-19
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Para conhecer mais sobre as ações, acesse o hotsite da Operação Covid-19.            
(https://operacaocovid19.defesa.gov.br/index.php) 
 
Para acessar fotos da Operação Covid-19, visite o Flickr da Operação.           
(https://www.flickr.com/photos/operao_covid_19/) 
Fonte: Ministério da Defesa - Ascom 

 
Empresas da BID contribuem com governo e sociedade no combate à Covid-19 
Mais de 190 empresas e quase 340 produtos estão cadastrados na plataforma lançada pelo              
Ministério da Defesa, “Covid-19, Produtos ao Alcance de Todos”. A ação, desenvolvida por             
meio da Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD) do Ministério, aproxima indústrias e             
órgãos de Saúde demandantes por itens necessários em diversas frentes no enfrentamento à             
pandemia do novo coronavírus. Diariamente as informações cadastradas são atualizadas e           
estão disponíveis para o Ministério da Saúde, Forças Armadas e Conselhos Nacionais de             
secretarias estaduais e municipais de saúde. A iniciativa possibilita que empresas da área de              
Defesa ampliem a divulgação dos itens que tem a oferecer. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 
 

Operação envolvendo Ministério da Defesa, CNI e montadoras recupera 201 respiradores 
A operação de transporte e manutenção de respiradores hospitalares, envolvendo Ministério           
da Defesa (MD), Confederação Nacional da Indústria (CNI) e empresas, fechou duas primeiras             
semanas com a recuperação de 201 aparelhos e 1.290 recolhidos para reparo. A capilaridade              
conta com 15 pontos de manutenção de respiradores inutilizados em 13 estados: Bahia,             
Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco,             
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A missão                  
também conta com o apoio de algumas indústrias automotivas, que alteraram seus processos             
produtivos para colaborar com tarefa. Durante este final de semana, a ação, que faz parte da                
Operação Covid-19, teve prosseguimento. Neste sábado, 18, quatro respiradores danificados          
foram retirados das instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em            
Macapá (AP), para serem transportados, pelo avião da Força Aérea Brasileira (FAB), ao Centro              
Tecnológico da instituição de Belo Horizonte, um dos principais centros de manutenção. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 
 

Militares das Forças Armadas atuam de forma incessante em apoio à população 
Enquanto um batalhão de cientistas dos mais diversos países estão unidos por uma única              
causa: encontrar a cura definitiva para a Covid-19, outras milhares de pessoas não perdem um               
segundo no enfrentamento imediato à pandemia que se espalhou do oriente ao ocidente. É              
preciso divulgar informações corretas, prestar atendimento médico de qualidade, bem como           
providenciar os meios de tratamento adequados, atender rapidamente quem precisa de           
alimento e, em meio ao desalento, levar esperança e alegria. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 

 
○ Ministério do Desenvolvimento Regional 

 

 

https://operacaocovid19.defesa.gov.br/index.php
https://www.flickr.com/photos/operao_covid_19/
https://www.defesa.gov.br/noticias/68048-empresas-da-bid-contribuem-com-governo-e-sociedade-no-combate-a-covid-19
https://www.defesa.gov.br/noticias/68047-operacao-envolvendo-ministerio-da-defesa-cni-e-montadoras-recupera-201-respiradores
https://www.defesa.gov.br/noticias/68045-militares-atuam-de-forma-incessante-em-apoio-a-populacao-2
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 Sistemas dessalinizadores reforçam enfrentamento ao coronavírus no semiárido brasileiro 
Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o Programa Água Doce           
tornou-se um reforço importante no enfrentamento ao coronavírus em regiões do semiárido.            
Foram 221 sistemas dessalinizadores entregues desde o ano passado. Mais de 88 mil pessoas              
são atendidas pelas novas estruturas em Alagoas, na Bahia, Paraíba, no Ceará, Piauí e Rio               
Grande do Norte. O acesso à água potável para famílias em áreas rurais garante a               
manutenção dos hábitos de higiene, recomendados pelas organizações de saúde para evitar a             
disseminação do vírus. 
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/ 
 
CBTU  
 
CBTU higieniza trens e estações para proteger passageiros e empregados 
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) tem atuado para garantir a segurança             
sanitária de passageiros e empregados. Para tanto, foram tomadas medidas como a redução             
de viagens e foco no transporte de profissionais de serviços essenciais, reforço na higienização              
de trens e estações e a realização de campanhas de prevenção. Em João Pessoa (PB), trens e                 
VLTs passaram por desinfecção. Em Recife (PE) e em Maceió (AL), o processo de limpeza é                
feito, em caráter experimental, com um produto à base de quaternário de amônio - referência               
no setor para higienização de trens e estações. Em Natal, militares do Exército, da Marinha e                
Aeronáutica desinfectaram o sistema nesta sexta-feira (17). A empresa também formalizou           
parcerias com as Forças Armadas para a capacitação dos empregados para o enfrentamento à              
pandemia em Belo Horizonte (MG). 
Para mais informações:  www.cbtu.gov.br  
 

CODEVASF 
 
Codevasf fortalece agricultura familiar em municípios do Piauí 
A 7ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento Regional dos Vales do São             
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), sediada em Teresina, vai fortalecer a agricultura familiar             
em comunidades rurais do Piauí com a entrega de patrulhas agrícolas para associações e              
prefeituras municipais. O investimento na ação é de aproximadamente R$ 1,5 milhão e conta              
com recursos do Orçamento Geral da União, destinados à empresa por emendas            
parlamentares. 
Para mais informações: https://www.codevasf.gov.br/ 

 

DNOCS 
 
MDR libera financiamentos para mobilidade e entrega moradias para 300 famílias do Ceará 
Apresentamos um resumo do que ocorreu no Ministério do Desenvolvimento Regional e suas             
vinculadas na semana passada (13 a 17 de abril de 2020), contemplando no vídeo algumas de                
suas principais ações. Destacamos que vem sendo desenvolvido diariamente trabalho de           
suma importância com vistas ao atendimento das necessidades da população. Destacamos           
ações no MDR, como por exemplo, casa própria para 300 famílias cearenses em Russas que               

 

https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12791-sistemas-dessalinizadores-reforcam-enfrentamento-ao-coronavirus-no-semiarido-brasileiro
http://www.cbtu.gov.br/
https://www.codevasf.gov.br/noticias/2020/codevasf-fortalece-agricultura-familiar-em-municipios-do-piaui
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beneficiarão 1.200 pessoas. O investimento federal foi de R$ 21 milhões para a construção do               
Residencial Nossa Senhora do Rosário I. O MDR compõe com mais 15 órgãos federais o               
Comitê de crise para recuperar o país em meio a pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: https://www2.dnocs.gov.br/ 

 
SUDENE 
 
Sudene divulga balanço do FNE e abre premiação de propostas com soluções para desafios 
da Covid-19 
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) divulgou nesta semana o           
balanço da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste            
(FNE) em 2019. Ao todo, foram captados R$ 29,5 bilhões. Destes, R$ 11,2 bilhões foram para                
empreendimentos de infraestrutura; R$ 7,6 bilhões ao setor agropecuário; R$ 7 bilhões para o              
ramo de comércio e serviços; R$ 2,7 bilhões para a atividade industrial; R$ 573 milhões foram                
contratados pelo setor turístico; e R$ 438,4 milhões para a agroindústria. Além disso, a              
Sudene e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) lançaram um edital de             
premiação de propostas com soluções inovadoras relacionadas à Covid-19, nas seguintes           
áreas: saúde, economia, impacto social e tecnologia. As premiações podem chegar a R$ 40 mil               
para pessoas físicas e R$ 100 mil para jurídicas. As inscrições vão até o dia 22 de abril. 
Para mais informações: www.sudene.gov.br  
 

○ Ministério da Economia 
 
CAIXA 
 
CAIXA antecipa crédito da parcela 2 do auxílio emergencial 
Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial do governo                
federal, a CAIXA já creditou mais de R$ 16,3 bilhões para 24,2 milhões de brasileiros. O banco,                 
agente pagador do auxílio, está realizando a maior operação de bancarização da história do              
Brasil, tendo aberto até esta data (20) mais de 10 milhões de contas Poupança Social Digital,                
gratuitamente. A CAIXA antecipa o crédito da parcela 2 para os beneficiários elegíveis do              
Cadastro Único e para os que se inscreveram no aplicativo ou no site auxilio.caixa.gov.br.  
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 

 
CAIXA e Sebrae firmam acordo para facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas               
empresas 
A CAIXA e o Sebrae assinam nesta segunda-feira (20) um convênio com objetivo de facilitar o                
acesso ao crédito das micro e pequenas empresas, bem como microempreendedores           
individuais (MEI). A parceria faz parte do conjunto de medidas que vêm sendo implementadas              
pela CAIXA e o governo federal para reduzir o impacto provocado pela crise do coronavírus               
sobre os pequenos negócios no Brasil.  
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 
 
RECEITA FEDERAL 

 

https://www2.dnocs.gov.br/gab-cs/noticias/4849-mdr-divulga-video-sobre-realizacoes
http://www.sudene.gov.br/
http://auxilio.caixa.gov.br/
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20909/caixa-antecipa-credito-da-parcela-2-do-auxilio-emergencial
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20904/caixa-e-sebrae-firmam-acordo-para-facilitar-o-acesso-ao-credito-para-micro-e-pequenas-empresas
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Receita Federal lança Perguntas e Respostas sobre medidas tributárias editadas para reduzir            
impacto econômico da Covid-19 
Está disponível material consolidado com esclarecimentos sobre algumas medidas tributárias          
editadas para reduzir impacto econômico da Covid-19. 
Para mais informações: http://receita.economia.gov.br/ 
 

○ Ministério da Educação 
 
FNDE dá mais 30 dias para alunos formalizarem contratos do Fies 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da            
Educação (MEC), prorrogou por mais 30 dias o prazo para estudantes validarem as inscrições              
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nas instituições de ensino e formalizarem os             
contratos com os bancos. A prorrogação consta em portaria publicada na edição desta             
segunda-feira, 20 de abril, do Diário Oficial da União (DOU). O Fundo tomou a medida por                
conta da pandemia de coronavírus. O FNDE já tinha prorrogado esses prazos por 30 dias em                
23 de março e agora concede mais 30 dias para que nenhum estudante seja prejudicado neste                
período de recolhimento e isolamento social. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ / https://www.fnde.gov.br/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
DNIT 
 
IP4 de Parintins (AM) adota medidas de prevenção ao novo coronavírus 
A Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) de Parintins (AM), localizada na sede do               
município amazonense, continua operando normalmente e as medidas de prevenção ao novo            
coronavírus (Covid-19) têm sido adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de           
Transportes (DNIT). Na última semana, a estrutura foi higienizada com água sanitária, em uma              
ação da Prefeitura de Parintins. Desde o início da pandemia, as IP4’s têm tido um papel                
fundamental diante da doença. Diversas instalações da região amazônica estão sendo           
utilizadas como postos de triagem e atendimento de saúde. 
Para mais informações: http://www.dnit.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 
Laboratórios da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos irão contribuir nos            
diagnósticos do novo coronavírus 
Para auxiliar o combate à disseminação do coronavírus, o Ministério da Justiça e Segurança              
Pública disponibilizou laboratórios do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal,           
em Brasília (DF), e do Setor Técnico-Científico da Superintendência da PF, em Porto Alegre              
(RS), para analisar as amostras de testes da Covid-19. Além da Polícia Federal, os 27               
laboratórios estaduais da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) poderão            
auxiliar nos diagnósticos conforme a possibilidade de cada região. 

 

http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/abril/receita-federal-lanca-perguntas-e-respostas-sobre-medidas-tributarias-editadas-para-reduzir-impacto-economico-da-covid-19
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=88771:fnde-da-mais-30-dias-para-alunos-formalizarem-contratos-do-fies&catid=213&Itemid=86
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13477-fnde-prorroga-prazos-para-formaliza%C3%A7%C3%A3o-de-financiamentos-do-fies
http://www.dnit.gov.br/noticias/ip4-de-parintins-am-adota-medidas-de-prevencao-ao-novo-coronavirus
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Para mais informações: https://www.novo.justica.gov.br/ 

 
FUNAI 
  
Covid-19: CR de João Pessoa promove ações de conscientização 
A Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em João Pessoa (PB) tem              
apoiado ações educativas sobre o novo coronavírus em 32 aldeias da região. O objetivo é               
conscientizar os indígenas sobre os riscos do contágio, fazendo com que eles adotem medidas              
preventivas e permaneçam nas aldeias. 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 

Damares Alves participa de lives com secretários nacionais do Ministério 
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos (MMFDH) realizará, entre os dias 20 e 29 de                  
abril, uma série de lives no Facebook do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos                
Humanos com a presença da ministra Damares Alves. O objetivo é debater as ações de               
prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) de cada uma das oito secretarias             
nacionais que compõem a pasta. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/  

 
Governo, CNJ e CNMP recomendam o acolhimento emergencial para proteger crianças e            
adolescentes durante pandemia 
A sensibilização para que famílias acolhedoras abriguem, emergencialmente, mais de uma           
criança ou adolescente, além do estímulo para que profissionais de serviço de acolhimento,             
padrinhos afetivos e cuidadores diretos possam abrigá-los em suas residências. Essas são duas             
dentre várias recomendações feitas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos             
Humanos (MMFDH) em parceria com o Ministério da Cidadania, o Conselho Nacional de             
Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em um documento sobre              
cuidados de crianças e adolescentes que se encontram com medida de proteção nos serviços              
de acolhimento durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério das Relações Exteriores 
 
Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados:           
14.918  pessoas  
Número estimado de brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos          
aguardando repatriação: cerca de 4.600, em 76 países.  
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 

Ações do Itamaraty 
Malásia: a repatriação de 21 brasileiros que se encontravam retidos na Malásia ocorreu no              
voo comercial QR853 da Qatar Airways, que partiu do Aeroporto Internacional de Kuala             

 

https://www.novo.justica.gov.br/news/laboratorios-da-rede-integrada-de-bancos-de-perfis-geneticos-irao-contribuir-nos-diagnosticos-do-novo-coronavirus
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6038-covid-19-cr-de-joao-pessoa-promove-acoes-de-conscientizacao
https://www.facebook.com/direitoshumanosbrasil/
https://www.facebook.com/direitoshumanosbrasil/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/damares-alves-participa-de-lives-com-secretarios-nacionais-do-ministerio
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/governo-cnj-e-cnmp-recomendam-o-acolhimento-emergencial-para-proteger-criancas-e-adolescentes-durante-pandemia
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Lumpur, às 15:25am do dia 20 de abril (horário de Brasília). O voo fará escala em Doha e                  
chegará a São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos, às 17:20 do dia 21. 
Venezuela: em 20/4, 19 brasileiros retidos na Venezuela retornarão em voo humanitário que             
será realizado pela Força Aérea Uruguaia que também repatriará 59 uruguaios. 2            
desembarcarão em Boa Vista e os demais em Brasília.  
Argentina: chegaram ao Brasil os 128 brasileiros que, em 19/4, embarcaram em carvana de 4               
ônibus organizados por CG Córdoba para Uruguaiana. 
Paraguai: o consulado em Pedro Juan Caballero, Paraguai, cidade geminada com Ponta Porã -              
MS, vem apoiando centenas de estudantes que desejam retornar ao Brasil, assistindo-os e             
orientando-os em trâmites migratórios. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 

TOTAL DE BRASILEIROS RETIDOS NO EXTERIOR REPATRIADOS COM APOIO DO GOVERNO BRASILEIRO 

PAÍS 
NÚMERO DE 

REPATRIADOS 
Portugal 7396 
Peru 1370 
Argentina 926 
África do Sul 865 
Itália 600 
República Dominicana 430 
Índia 380 
Reino Unido 343 
Paraguai 220 
Colômbia 215 
Marrocos 203 
Espanha 200 
Tailândia 200 
Curaçao 166 
Equador 149 
Egito 130 
Cabo Verde 110 
Alemanha 110 
França 90 
Moçambique 109 
Nova Zelândia 80 
Costa Rica 73 
Guatemala 73 
Cuba 50 
Polônia 40 
Irlanda 40 
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Honduras 39 
Senegal 38 
Kuwait 34 
Nepal 33 
El Salvador 24 
Bolívia* 20 
Rússia 20 
Guiné Bissau 20 
Malásia 21 
Vietnã 15 
Tanzânia 15 
Nigéria 15 
Etiópia 16 
Venezuela 12 
Nicarágua 6 
Tunísia 5 
Costa do Marfim 4 
Gana 4 
São Tomé 3 
Guiné Equatorial 3 
Sudão 1 
Mauritânia 1 
Japão 1 
 
TOTAL 14.918 
  

*Cerca de 1660 nacionais que residiam na Bolívia foram repatriados por via terrestre, em              
operação coordenada pelos Consulados do Brasil em Santa Cruz e em Cochabamba 
 
Mensagem do Ministro Ernesto Araújo aos brasileiros retidos no exterior em decorrência da             
Covid-19 
O Ministro Ernesto Araújo dirige-se a todos os brasileiros que se encontram retidos no              
exterior em decorrência do surto de coronavírus. 
Para assistir ao vídeo: Clique aqui  
 

○ Ministério da Saúde 
 

ANVISA 
 
Portos e aeroportos: orientações atualizadas 
A Anvisa atualizou duas notas técnicas com as orientações para o enfrentamento da Covid-19              
nos pontos de entrada brasileiros. As Notas Técnicas (NTs) 62/2020 e 65/2020 substituem,             

 

https://www.youtube.com/watch?v=ay8hM4YFMRA&feature=youtu.be
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respectivamente, as NTs 38/2020 e 47/2020. Ambas as publicações apresentam a definição de             
caso suspeito divulgada pelo Ministério da Saúde, bem como atualizam as indicações de             
equipamentos de proteção individual (EPIS). Os documentos trazem recomendações válidas          
para servidores da Anvisa, Receita Federal (RF), Polícia Federal (PF) e Sistema de Vigilância              
Agropecuária Internacional (Vigiagro). Valem também para trabalhadores que fazem         
abordagem nos meios de transporte (embarcações e aeronaves) ou diretamente com           
viajantes. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 

 
FIOCRUZ 
 
Sistema InfoGripe passa a incluir dados sobre Covid-19 
O novo relatório semanal do sistema InfoGripe, relativo à semana epidemiológica 15, destaca             
a manutenção do cenário indicado nas semanas anteriores, com crescimento das internações            
por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Todas as regiões do país seguem na zona de               
risco e com atividade semanal muito alta para SRAG, com predominância muito grande do              
novo coronavírus entre os casos que já tiveram um resultado laboratorial positivo. A partir              
desta semana, o sistema passou a incluir também novos dados sobre óbitos de SRAG; casos               
de SRAG por Covid-19 e óbitos de SRAG por Covid-19. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
Covid-19: psicóloga do IFF traz orientações psicológicas para pessoas sintomáticas 
Embora o novo coronavírus seja uma doença infectocontagiosa que pode causar complicações            
respiratórias, não significa que não possa também ocasionar problemas de saúde mental            
naqueles pacientes suspeitos ou confirmados como portadores da doença. Lidar de perto com             
a pandemia pode ser prejudicial para a saúde em geral, o que dificulta no processo de                
recuperação. Por isso, a coordenadora técnica de Saúde Mental do Instituto Nacional de             
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), a psicóloga             
Juliana Martins Rodrigues, oferece sugestões de cuidado psicológico para quem está           
atravessando um momento difícil com o diagnóstico da doença. 
Para mais informações:  https://portal.fiocruz.br/ 
 
Fiocruz irá produzir 11 milhões de testes moleculares para Sars-CoV-2 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) irá produzir 11 milhões de testes moleculares para o              
Ministério da Saúde (MS) até o mês de setembro. O fornecimento de testes foi iniciado pela                
Fundação em 4 de março. O primeiro acordo teve como objetivo produzir 25 mil testes para                
Sars-CoV-2, com a finalidade de serem utilizados nos Centros Nacionais de Influenza (Instituto             
Oswaldo Cruz - IOC/Fiocruz, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Evandro Chagas). Ainda no mês              
de março, com o aumento do número de casos associados à pandemia no Brasil e no mundo,                 
houve a necessidade de ampliar a produção e, até o dia 28, já haviam sido entregues cerca de                  
60 mil testes. Após a recomendação de realização de testagem em massa pela Organização              
Mundial de Saúde (OMS), foi negociada uma produção adicional de 1 milhão de testes, com               
meta de 30 mil testes por dia. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
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Doses altas de cloroquina não são indicadas pelo estudo CloroCovid-19 
Os resultados iniciais do estudo CloroCovid-19 mostram que pacientes graves com Covid-19            
não devem usar doses altas de cloroquina. A pesquisa, que tem como objetivo avaliar a               
segurança e a eficácia de duas dosagens diferentes do medicamento e analisou 81 pacientes              
com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), está sendo conduzida por mais de 70             
pesquisadores, estudantes de pós-graduação e colaboradores de instituições científicas         
renomadas, como a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), a             
Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade de São Paulo e a Fiocruz. Para a dose                
maior, os pesquisadores aplicaram a mesma usada no tratamento na China.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br 
 
INCT-CPCT, Fiocruz e CNPq lançam iniciativa de divulgação científica para informar sobre            
Covid-19 
Um dos grandes desafios da atual pandemia de Covid-19 é levar informações confiáveis ao              
público sobre a doença e como preveni-la. Com esse objetivo, o projeto Covid19 DivulgAção              
Científica vai abrir canais de comunicação direta com a população para, por meio de vídeos e                
outros conteúdos publicados nas redes sociais, dar subsídios para que os cidadãos tomem             
decisões informadas, contribuindo para o controle da disseminação do novo coronavírus           
(Sars-CoV-2). A iniciativa é coordenada pelo Instituto Nacional de Comunicação da Ciência e             
Tecnologia (INCT-CPCT), sediado na Casa de Oswaldo Cruz (COC), e pelo Conselho Nacional de              
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), fundação vinculada ao Ministério da          
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.  
Para mais informações: http://www.coc.fiocruz.br/ 

 
○ Secretaria de Governo 
 

Parlamentares conhecem o Centro de Operações da Covid-19 no Palácio do Planalto 
O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, em              
ação conjunta com o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, recebeu na tarde desta              
sexta-feira (17), no Palácio do Planalto, uma comitiva de parlamentares para acompanhar os             
trabalhos do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19.             
Participaram da visita a deputada federal Carla Zambelli e os deputados Arthur Lira,             
Sanderson, Delegado Pablo, Jonathan de Jesus, Wellington Roberto e José Medeiros. 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariadegoverno/ 

 
○ Ministério do Turismo 

  
Parques temáticos promovem ações sociais pelo Brasil 
Com os portões fechados por causa da pandemia de Covid-19, vários parques temáticos do              
Brasil estão promovendo ações sociais para auxiliar quem está mais vulnerável neste            
momento de dificuldades. As campanhas vão desde a arrecadação de alimentos e doação de              
sangue até a destinação de parte dos recursos obtidos com ingressos para comunidades             

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/doses-altas-de-cloroquina-nao-sao-indicadas-pelo-estudo-clorocovid-19
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próximas. Essas iniciativas se somam às medidas adotadas pelo Ministério do Turismo para             
diminuir os impactos do novo coronavírus no setor. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 
FUNAI 
 
Nota: Notícia sobre suposto processo contra a Funai por inércia é falsa 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) vem a público esclarecer que não foi citada em qualquer                
processo por inércia ou omissão em aplicar recursos orçamentários, até porque a execução do              
aporte de R$ 10,8 milhões para ações de combate à covid-19 está ocorrendo em ritmo               
acelerado, dentro da legalidade e com segurança jurídica. 
Para acessar a nota na íntegra: http://www.funai.gov.br/ 

 

● AGENDA 
 

○ Ministério das Relações Exteriores 
 
Próximos voos fretados confirmados 
Sudeste asiático (21/4): a operação de repatriamento dos brasileiros retidos no Sudeste            
asiático envolverá dois voos. Um avião recolherá brasileiros em Hanói e Bangkok, e os deixará               
na cidade indonésia de Medan. Um segundo avião partirá de Bali com alguns brasileiros e fará                
escala em Medan, onde recolherá mais passageiros, inclusive os de Hanói e Bangkok. Esta              
segunda aeronave levará todos de volta ao Brasil. 
Sydney – São Paulo: 21/4 
Voos fretados de Portugal: O voo de Lisboa previsto para o dia 22/4 foi adiado e deve ser                  
realizado até o final da semana. 
Maputo – Luanda – São Paulo: previsto até o final desta semana. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 

 
○ Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 
 
Covid-19: Conexão Fiocruz Brasília tem programa dedicado aos jovens 
Em edição especial, Conexão Fiocruz Brasília do dia 24 de abril (16h) convida os estudantes da                
educação básica a interagirem com os pesquisadores, tirando dúvidas sobre diferentes           
aspectos relacionados à covid-19. O que os jovens querem saber sobre o novo coronavírus?              
Como lidar com questões relacionadas à saúde mental decorrentes do isolamento social e da              
pandemia? De que forma os adolescentes podem contribuir para que a doença não se espalhe               
em suas comunidades? Como identificar fake news e buscar informações de qualidade? Em             
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uma iniciativa inédita, o Conexão Fiocruz Brasília realiza edição especial para a comunidade             
escolar na próxima quinta-feira (23/4), 16h, voltada para pais, professores e estudantes da             
educação básica. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 40.581 casos confirmados de coronavírus e 2.575 mortes. 
 

 
   Fonte: Ministério da Saúde 

 
 
O Comunicado Interministerial é um produto do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos 

Impactos da Covid-19, elaborado pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de 
Governo. Trata-se de um compilado diário das ações do Governo Federal, com recorte das realizações 

divulgadas até as 16h pelos Ministérios e órgãos vinculados. 
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