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● DESTAQUES 

 
○ Governo finaliza primeira remessa de cadastros do auxílio emergencial nesta terça 

○ CETEM/MCTIC doa material para produção de face shields 

○ Programa emergencial do BNDES apoia implantação de 340 leitos hospitalares no SUS para             
tratamento à Covid-19 

○ MEC lança portal de monitoramento de ações e operação das instituições de ensino durante a               
pandemia 

○ Governo discute medidas com setor aéreo para superar a crise 

○ Petrobras inicia a testagem rápida no pré-embarque 

○ Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados até hoje:             
15.500 pessoas 

○ Ministério da Saúde amplia para 46,2 milhões aquisição de testes 

○ Ministério Saúde compra mais 3,3 mil respiradores fabricados no Brasil 

○ MonitoraCovid-19 aponta que mortes dobram a cada cinco dias 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Advocacia-Geral da União 

 
Restrições adotadas durante epidemia devem seguir Ministério da Saúde, diz Mendonça 
As medidas de restrições adotadas por Estados e Municípios para evitar a propagação do novo               
coronavírus não podem contrariar as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde. Foi o que              
defendeu o Advogado-Geral da União, André Mendonça, ao explicar o papel da AGU em meio               
à crise em uma transmissão ao vivo promovida pelo grupo Itaú Unibanco nesta terça-feira              
(21).  
Para mais informações: https://www.agu.gov.br/ 

 
Covid-19: AGU leva menos de 2 dias para concluir processos de assessoramento jurídico 
A Advocacia-Geral da União (AGU) está levando em média apenas 42 horas para concluir              
atividades de assessoramento jurídico relacionadas ao enfrentamento do novo coronavírus          
(Covid-19). Os consultores jurídicos da Consultoria-Geral da União (CGU) e da           
Procuradoria-Geral Federal (PGF) estão dando prioridade máxima à análise dos processos que            

 

https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/923436
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tratam de medidas de enfrentamento da pandemia com o objetivo de viabilizar as políticas              
públicas e garantir que os atos observem o ordenamento e tenham mais segurança jurídica.              
Entre 17 de março – quando entrou em vigor a portaria que mudou a rotina de trabalho na                  
AGU para prevenir o contágio da Covid-19 – e 20 de abril, foram encaminhados às unidades                
consultivas da AGU 1.474 processos relacionados à Covid-19.  
Para mais informações: https://www.agu.gov.br/ 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
Brasil defende revisão de barreiras comerciais e critica subsídios durante a pandemia 
Em videoconferência com ministros da Agricultura dos países do G20 para discutir o impacto              
do Coronavírus sobre o setor, a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e            
Abastecimento) alertou para a necessidade de rever neste momento barreiras comerciais           
injustificáveis e subsídios que premiam a ineficiência e podem afetar o abastecimento de             
alguns países. A ministra propõe "nova mentalidade" para combater escassez de alimentos no             
mundo. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Governo finaliza primeira remessa de cadastros do auxílio emergencial nesta terça 
Os profissionais da Dataprev e do Ministério da Cidadania estão empenhados dia e noite em               
concluir o processamento e a homologação das informações de mais de 9,9 milhões de              
brasileiros para que eles recebam o auxílio emergencial de R$ 600. O conjunto de dados será                
enviado nesta terça-feira (21.04) à Caixa Econômica Federal. Com isso, os órgãos finalizam a              
análise dos 23,1 milhões de requerimentos finalizados entre os dias 7 e 10 de abril pelo                
aplicativo ou site do banco. No domingo (19.04), foram enviados à Caixa 4,1 milhões de CPFs                
elegíveis do público que inclui os trabalhadores informais, microempreendedores e          
contribuintes individuais (Grupo 1). No dia 15, já haviam sido entregues outros 9,1 milhões de               
CPFs homologados. Ao todo, a Caixa já dispõe de 13,2 milhões de requerimentos desse grupo. 
Para mais informações: http://desenvolvimentosocial.gov.br/ | http://portal.dataprev.gov.br/  

 
Governo Federal antecipa pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial 
O Governo Federal adiantou para esta semana o pagamento da segunda parcela do auxílio              
emergencial de R$ 600. A partir de quinta-feira (23.04), as pessoas nascidas em janeiro ou               
fevereiro já aprovadas pelo sistema receberão mais um pagamento do benefício. Quem            
nasceu em março ou abril receberá a parcela a partir de sexta-feira (24.04) e assim por diante.                 
Anteriormente, o pagamento seria efetuado apenas a partir de 27 de abril. O crédito da               
primeira parcela continua normalmente, sendo que apenas nesta segunda-feira (20.04) a           
Caixa Econômica Federal está contemplando mais de seis milhões de cidadãos. 
Para mais informações: http://desenvolvimentosocial.gov.br/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

 

 

https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/923238
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/brasil-defende-revisao-de-barreiras-comerciais-e-critica-subsidios-durante-a-pandemia
http://desenvolvimentosocial.gov.br/imprensa/Noticias/governo-finaliza-primeira-remessa-de-cadastros-do-auxilio-emergencial-nesta-terca
http://portal.dataprev.gov.br/auxilio-emergencial-primeira-remessa-de-cadastros-sera-concluida-terca-feira-21
http://desenvolvimentosocial.gov.br/imprensa/Noticias/governo-federal-antecipa-pagamento-da-segunda-parcela-do-auxilio-emergencial
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 CETEM/MCTIC doa material para produção de face shields  
O Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), unidade de pesquisa vinculada ao MCTIC, realizou a              
doação de 7400 folhas de acetato à Universidade Federal Fluminense, para a produção de              
protetores faciais (balaclavas), a serem disponibilizados aos profissionais de saúde do Rio de             
Janeiro. O material doado foi recebido pelo professor Márcio Cataldi do Departamento de             
Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da UFF, cuja equipe está trabalhando na confecção dos              
protetores. 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Ascom 

 
MCTIC apoia rede de laboratórios em certificação de produtos contra a Covid-19  
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está apoiando a iniciativa da             
Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (ABRAC) para acelerar projetos contra o            
coronavírus. O apoio institucional auxiliará entidades e empresas que ofertem produtos e            
tecnologias que precisam de algum suporte em seu desenvolvimento ou orientação para            
registros ou validações. São casos como ensaios para desenvolvimento de ventiladores           
pulmonares sem custo, ensaios para desenvolvimento de ventiladores pulmonares em          
compatibilidade eletromagnética sem custo, ensaios em máscaras inclusive para reuso sem           
custo, suporte regulatório para empresas que buscam registro na Anvisa, entre outros. 
A ABRAC reúne em seu quadro associativo, dentre outros, laboratórios especializados em            
eletroeletrônica e produtos para saúde. Neste momento em que são realizados esforços do             
governo e da sociedade para o apoio ao desenvolvimento de equipamentos médicos e             
produtos de proteção individual, como máscaras, a entidade organizou seus associados em            
uma rede de laboratórios e outros organismos de avaliação da conformidade, que tem por              
objetivo apoiar a assistência à saúde dos pacientes de Covid-19 em diversos campos de              
atividades. 
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. A iniciativa é parte da Estratégia de                 
Saúde Digital do Ministério da Saúde e foi articulada pela Rede Conectada MCTIC, coordenada              
pela Secretaria de Telecomunicações com a participação ativa de provedores regionais e            
prestadores de serviços de telecomunicações, como medida para o enfrentamento da           
pandemia do coronavírus em apoio ao Datasus. 
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/ 
 
Nova gestão do CNPq vai reforçar parcerias com estados, afirma ministro 
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, empossou           
nesta segunda-feira (20), em Brasília, o novo presidente do Conselho Nacional de            
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTIC), Evaldo Ferreira Vilela. Na cerimônia,          
o ministro defendeu a ciência como ferramenta para enfrentar a crise do coronavírus e              

 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/04/Aberta_a_segunda_chamada_para_a_conexao_de_Postos_de_Saude_de_todo_o_pais.html
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apontou que a nova gestão da agência vinculada ao ministério vai reforçar o relacionamento              
com Estados e fundações de amparo à pesquisa. 
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Forças Armadas continuam ações de enfrentamento ao Coronavírus  
Em um mês de Operação Covid-19, inúmeras atividades de apoio a órgãos públicos e à               
sociedade, com foco no combate ao novo Coronavírus, foram realizadas por homens e             
mulheres das Forças Armadas. Desde 20 de março, início da ação, integrantes da Marinha, do               
Exército e da Aeronáutica atuam na desinfecção de locais públicos, na repatriação de             
brasileiros, no transporte de insumos e materiais de saúde, na distribuição de alimentos, em              
ações de controle de segurança em fronteiras e embarcações, entre outras atividades.  
Até o momento, mais de 29 mil militares atuaram na Operação Covid-19. O trabalho conta               
com 816 viaturas, 102 embarcações e 26 aeronaves. 
Nesta terça-feira (21), uma aeronave C-98 Caravan decolou de Brasília (DF) para Belém (PA)              
transportando materiais de saúde que serão usados no combate à Covid-19. 
Na 4ª Região Militar do Exército, localizada em Minas Gerais, cerca de 10 toneladas de               
alimentos não perecíveis foram doadas a hospitais, instituições religiosas, lares de idosos,            
escolas e instituições carentes do estado. A arrecadação de alimentos foi coordenada pela             
Organização Militar.  
No Rio de Janeiro, as Forças Armadas também participaram de campanhas de doação de              
alimentos. O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais angariou 1.590 kg de gêneros,            
entregues nessa segunda-feira (20).  
Ação de desinfecção das áreas de embarque e desembarque do Aeroporto Santos Dumont, no              
Rio de Janeiro (RJ), foi conduzida por integrantes do 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica,               
Radiológica e Nuclear. Ainda participaram da atividade os militares da Escola de Instrução             
Especializada, que capacitaram funcionários, bombeiros civis e prestadores de serviço do           
aeroporto para utilizarem os equipamentos de proteção individual e procederem          
corretamente o descarte dos materiais utilizados. 
Em Fortaleza (CE), o Comando Conjunto Nordeste, por meio da Capitania dos Portos do Ceará,               
realizou a desinfecção do porto da cidade. Cerca de trinta militares capacitados em             
descontaminação de ambientes, material e pessoal, orientados por militares especializados          
em Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica participaram da atividade.  
Visando eliminar as chances de contágio de agentes patogênicos capazes de transmitir o novo              
Coronavírus, militares fizeram a desinfecção do Hospital e Odontoclínica da Aeronáutica           
de Recife. A ação foi desencadeada por 11 militares do Grupo de Segurança e Defesa, além de                 
dois instrutores da Marinha.  
Em Itaituba (PA), o 53º Batalhão de Infantaria de Selva realizou higienização nas dependências              
da Ação Sorriso, ONG da cidade que desenvolve trabalho com pessoas que possuem             
necessidades especiais. 
Em Porto União (SC), equipe de saúde do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado,               
composta por médicos e técnicos de enfermagem, participou do Curso de Intubação            

 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/04/_Nova_gestao_do_CNPq_vai_reforcar_parcerias_com_estados_afirma_ministro.html
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Orotraqueal em pacientes com coronavírus. A capacitação foi ministrada por equipe médica            
intensivista da Secretária de Saúde do estado. 
Fonte: Ministério da Defesa - Ascom 

 
Ministério da Defesa cadastra fornecedores para Operação Covid-19 
Com o objetivo de fortalecer as ações do governo federal na Operação Covid-19, o Ministério               
da Defesa (MD) está cadastrando as empresas que atuam no setor de Defesa. A meta na ação                 
denominada “Covid-19, Produtos ao Alcance de Todos” é identificar as empresas que podem             
fornecer equipamentos para auxiliar no combate ao vírus. Em paralelo, o Ministério está             
disponibilizando as informações sobre as empresas para órgãos públicos. A lista, com os             
nomes das empresas, locais onde atuam e os equipamentos que podem fornecer, será             
enviada ao Ministério da Saúde, às Forças Armadas, ao Conselho Nacional de Secretarias             
Municipais de Saúde (CONASEMS) e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 

 
Operação Acolhida disponibiliza Plano Emergencial de Contingenciamento para a Covid-19 
A Operação Acolhida publicou, na sexta-feira (17), o Plano Emergencial de Contingenciamento            
para a Covid-19 com a finalidade de estabelecer normas gerais de ação para prevenção,              
controle e tratamento referentes à infecção pelo Coronavírus. O documento prevê as            
atividades para as instalações da Operação Acolhida, nas tarefas de Ordenamento da            
Fronteira, Abrigamento, Interiorização e atividades administrativas, incluindo abrigos,        
ocupações espontâneas, Postos de Recepção e Informação, Postos de Interiorização e           
Triagem e Posto de Recepção e Apoio. Clique aqui e veja a íntegra do documento. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 

 
Nota oficial do Ministro da Defesa 
As Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do País,                
sempre obedientes à Constituição Federal. O momento que se apresenta exige entendimento            
e esforço de todos os brasileiros. Nenhum país estava preparado para uma Pandemia como a               
que estamos vivendo. Essa realidade requer adaptação das capacidades das Forças Armadas            
para combater um inimigo comum a todos: o Coronavírus e suas consequências sociais. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 

 
○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

SUDENE 
 
As alterações são decorrentes dos efeitos da pandemia do COVID-19 sobre as empresas da 
área de atuação da Sudene. 
Trata-se da criação de uma linha de crédito emergencial do Fundo Constitucional de             
Financiamento do Nordeste (FNE), que destina recursos de até R$ 3 bilhões para             
empreendedores afetados pela crise do novo coronavírus. O ministro do Desenvolvimento           
Regional (MDR), Rogério Marinho, na condição de presidente do Conselho Deliberativo           
(Condel) da Sudene, aprovou "ad referendum" a proposição que autoriza o Banco do             

 

https://www.defesa.gov.br/noticias/67558-ministerio-da-defesa-reforca-acoes-da-operacao-covid-19
https://www.defesa.gov.br/arquivos/2020/mes04/PLANO-DE-EMERGENCIAL-DE-CONTINGENCIAMENTO-PARA-COVID-19-DE-17-ABR-2020.pdf
https://www.defesa.gov.br/noticias/68100-operacao-acolhida-disponibiliza-plano-emergencial-de-contingenciamento-para-a-covid-19
https://www.defesa.gov.br/noticias/68098-nota-oficial-do-ministro-da-defesa
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Nordeste a efetuar adequações no programa de Aplicação do FNE deste ano. Esse ato gerou a                
Resolução nº 134/2020, já publicada no site da Superintendência do Desenvolvimento do            
Nordeste. As alterações atendem às determinações contidas na Resolução nº 4.798, de            
06/04/2020, do Conselho Monetário Nacional, após proposta apresentada pelo MDR e           
superintendências de desenvolvimento, entre elas a Sudene. Foram definidos encargos          
financeiros, prazos, limites, finalidades e demais condições de financiamento. Também          
autoriza a renegociação de operações de crédito realizadas com recursos do Fundo. 
Para mais informações: http://www.sudene.gov.br/ 

 
○ Ministério da Economia 

 
BANCO CENTRAL 
 
Página do BC com medidas de combate aos efeitos da Covid-19 
Para diminuir o impacto dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus sobre a              
economia brasileira, o Banco Central vem adotando uma série de medidas fundamentais para             
promover o bom funcionamento do mercado, sem abrir mão da solidez e da estabilidade do               
Sistema Financeiro Nacional (SFN). 
Para mais informações: https://www.bcb.gov.br/ 
 
BNDES 
 
BNDES financia implantação de 2 mil leitos hospitalares no SUS em São Paulo para              
tratamento à Covid-19 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento           
para a Progen no âmbito do Programa BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia               
do Coronavírus. A empresa está fornecendo 2 mil leitos em hospitais de campanha para o               
tratamento de pacientes do novo coronavírus que estão sendo instalados nos hospitais de             
campanha do Estádio Pacaembu e do complexo Anhembi, na capital de São Paulo. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 

 
Programa emergencial do BNDES apoia implantação de 340 leitos hospitalares no SUS para             
tratamento à Covid-19 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou na quinta-feira,            
16 de abril, o financiamento de uma operação que permitirá a entrega de 340 leitos               
temporários de UTI adulto e pediátrico para hospitais de alta complexidade. Esses leitos estão              
sendo instalados em hospitais de referência das capitais de diversos estados do Brasil, de              
acordo com a definição do Ministério da Saúde, para tratamento de doentes infectados com              
Covid-19, conforme contrato celebrado pela empresa com a União por meio da Secretaria             
Executiva do Ministério da Saúde. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 

 
CAIXA 
 

 

http://www.sudene.gov.br/institucional/comunicacao/noticias/61-investimentos/1361-reprogramacao-das-aplicacoes-do-fne-2020-e-aprovada
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/medidasdecombate_covid19
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-financia-implantacao-de-2-mil-leitos-hospitalares-no-sus-em-sao-paulo-para-tratamento-a-covid-19/!ut/p/z1/zVTBcpswEP0ajmvJSATTG02I3RjH02ldBy4ZAcKoBYlIst3k6ytcH9KmcaaTSaccYFjtvn37pCeUoxuUS7YTG2aFkqx1_1l-dptG82RGlzjFwWeK4wsS0lWY4PnER-tDAn7miTHKH9dPL1Ifx2lwiS8_Xk-T2EdfUI7yUtreNigrZMXNrZDGCrstDww83KiOe1h0vebSMA9LZUUpmPFwqaTl20p5-FAItZBMuiVwyS2TlpVMQcXBh0600HJhlYFGmV5Y1jLtKqQCszXAOzAutWfbdnhrBlYzyzourQIGpdqJCsbRQLUvRYUyGjC_HNclkAmhQMdlBFGBK3DBs4qMI8rD4ijNCe3y08qth36PEZYfSILj2Xka0GQ-nkbkmHACI3Mcwuc5ELTeCb5HK6l057b701-OOHupw9J_ZYcX4IO3hQ_fFJ7SV8Jf_Xo-np4wZ19fL84XGwfLbANC1grd_CO3uObi691dHjuDD079bo-t_2OHO0U3rSp-3nyxLMjESad5zTXXo6124cba3rzzsIf3-_3oQGu0UbtRoV2kd5x7pe0wlRGWP53tT7iOsJPmdzjUd6tuQu7hW71ICM2udg_vr-H4yYt78pDy9Q_ovlkO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/programa-emergencial-dobndes-apoia-implantacao-de-340-leitos-hospitalares-no-sus-para-tratamento-a-covid19
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Veja como se cadastrar e utilizar o CAIXA Tem 
Para movimentar os recursos do auxílio emergencial creditados na Poupança Digital CAIXA,            
não é preciso ir até uma agência. Com o aplicativo CAIXA Tem, o usuário pode fazer diversas                 
transações. O app já registrou 21,9 milhões de downloads e já foram abertas mais de 10                
milhões de contas.  
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 

 
○ Ministério da Educação 

 
Confira o 14º episódio da série ‘Como aproveitar o tempo com as crianças’ 
Estimular a conversa com os bebês desde o ventre e manter esse hábito depois que nascem                
ajuda o bebê a ter familiaridade com as vozes dos pais e dos sons das palavras. Essas fofuras                  
conseguem assimilar o mundo ao redor através da audição, da visão e de muitas brincadeiras.               
Esse É o tema do 14º episódio da série “Como aproveitar o tempo com as crianças”, produzida                 
pela TV MEC. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
MEC lança portal de monitoramento de ações e operação das instituições de ensino durante              
a pandemia 
Em parceria com universidades, o Ministério da Educação (MEC) criou um portal para             
monitorar o funcionamento e as principais ações das universidades, dos institutos federais,            
dos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e do Colégio Pedro II durante a              
pandemia do novo coronavírus. A atualização do painel é feita pelas próprias instituições. O              
objetivo é verificar em tempo real as redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal               
para saber onde e como o governo pode agir de maneira mais efetiva, sempre em conjunto                
com os entes federativos, entidades representativas e as próprias instituições. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
Com recursos do MEC, instituto do Sul de Minas abre 5,6 mil vagas EaD 
Interessados em cursos de formação profissional on-line já podem escolher entre as 20             
opções ofertadas pelo Instituto Federal do Sul de Minas (IF Sul de Minas), dentro do Programa                
Novos Caminhos. Ao todo, são 5.650 vagas gratuitas. As inscrições podem ser realizadas por              
pessoas de todo o Brasil até o dia 30 de abril. Para se inscrever, acesse o site do instituto. A                    
iniciativa é ofertada com recursos repassados pelo Ministério da Educação (MEC). Foram R$             
5,6 milhões repassados pela pasta. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
CAPES 
 
CAPES publica novas datas do calendário de avaliação 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) prorrogou até 5 de              
junho o prazo para as universidades enviarem os documentos sobre a produção dos             
Programas de Pós-Graduação (PPGs) pelo sistema Coleta. A alteração foi enviada nesta            
segunda-feira, 20, às Instituições de Ensino Superior (IES) por meio de ofício. Também foi              

 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20920/video-veja-como-se-cadastrar-e-utilizar-o-caixa-tem
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88811:confira-o-14-episodio-da-serie-como-aproveitar-o-tempo-com-as-criancas&catid=12&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88801:mec-lanca-portal-de-monitoramento-de-acoes-e-operacao-das-instituicoes-de-ensino-durante-a-pandemia&catid=12&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=88791:com-recursos-do-mec-instituto-do-sul-de-minas-abre-5-6-mil-vagas-ead&catid=209&Itemid=86
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assinada a Portaria nº 49, que será publicada no Diário Oficial da União da próxima               
quarta-feira, com as novas datas e a suspensão da Apresentação de Propostas de Cursos              
Novos (APCN) em decorrência da pandemia do coronavírus. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
Governo discute medidas com setor aéreo para superar a crise 
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se reuniu por videoconferência, nesta             
segunda-feira (20), com os executivos principais das três maiores companhias aéreas           
brasileiras. Um dos temas discutidos foi a medida em discussão de compra antecipada, com              
desconto, de um lote grande de passagens aéreas, utilizadas futuramente conforme as            
necessidades do Governo Federal. A proposta é do Ministério da Economia e envolve             
negociação com as companhias para definir percentual de desconto. O Ministério da            
Infraestrutura está participando do processo. A aquisição antecipada beneficiaria o governo,           
que é um dos principais clientes do setor, e também as empresas aéreas, que necessitam de                
capital de giro para se manter durante a crise. 
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

DEPEN 
 
Nota à Imprensa 
O Departamento Penitenciário Nacional divulga nota de esclarecimento em relação à           
reportagem ‘Com mortes por coronavírus, Ministério da Justiça quer vagas para presos            
doentes e idosos em contêineres’, publicada pela Folha de São Paulo. 
Para mais informações: http://depen.gov.br/ 

 
FUNAI 
 
Famílias indígenas do sul da Bahia recebem quase 2 mil cestas básicas 
A Coordenação Regional Sul da Bahia criou uma força-tarefa para entregar 1.800 cestas             
básicas a famílias indígenas dos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e              
Itapebi. Desde o último 10 de abril, servidores da Funai trabalham na distribuição dos              
alimentos doados pela Veracel Celulose S/A. A CR também vai adquirir, com recursos             
próprios, outras 800 cestas para as Terras Indígenas de Olivença e Caramuru. A entrega será               
realizada com o uso de EPIs (equipamentos de proteção individual), já disponíveis na sede da               
CR por meio do apoio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br/ 

 
○ Ministério de Minas e Energia 
 

MME lança Boletim de Monitoramento da Covid-19 

 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10276-capes-publica-novas-datas-do-calendario-de-avaliacao
https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9724-governo-discute-medidas-com-setor-a%C3%A9reo-para-superar-a-crise.html
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/nota-a-imprensa-1
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6039-familias-indigenas-do-sul-da-bahia-recebem-quase-2-mil-cestas-basicas
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O Ministério de Minas e Energia (MME) disponibiliza o Boletim de Monitoramento da             
Covid-19. O documento, que será divulgado semanalmente, traz informações das áreas           
finalísticas da Pasta: energia elétrica, mineração e petróleo e gás. 
Para mais informações: http://www.mme.gov.br/ 
 

ANP 
 
Coronavírus: resoluções da ANP estabelecem novas medidas em E&P 
A ANP publicou ontem à noite (20), em edição especial do Diário Oficial da União, as                
Resoluções ANP nº 815/2020 e nº 816/2020. Elas estabelecem novos procedimentos a serem             
adotados pelas empresas que atuam em atividades de exploração e produção de petróleo e              
gás natural enquanto perdurarem as medidas temporárias de enfrentamento da emergência           
de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).  
Para mais informações: http://www.anp.gov.br/ 

 
PETROBRAS 
 
Petrobras inicia a testagem rápida no pré-embarque 
A prevenção à disseminação do coronavírus é composta por diversas frentes. Entre elas, a              
testagem tem se mostrado uma das mais eficazes. Desde o início de abril, a Petrobras vem                
utilizando o teste RT-PCR (reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa), exame             
que detecta a presença de material genético no organismo para pesquisa de Covid 19 nos               
colaboradores que apresentam os sintomas da doença. Estes testes serão utilizados para a             
triagem de colaboradores no momento do embarque.  
Para mais informações: https://www.agenciapetrobras.com.br/ 
 

Petrobras entrega segundo lote de testagens para diagnóstico de Covid-19 
A Petrobras entregou ao Sistema Único de Saúde (SUS) o segundo lote de 300 mil testes para                 
diagnóstico de Covid-19. Desse total, 200 mil foram doados ao Ministério da Saúde e 100 mil à                 
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Esses testes fazem parte do lote de 600 mil                  
que a companhia encomendou aos EUA, anunciados em 24 de março. 
Para mais informações: https://www.agenciapetrobras.com.br/  

 
○ Ministério das Relações Exteriores 

 
Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados até            
hoje: 15.832 pessoas 
Número estimado de brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos          
aguardando repatriação: cerca de 4.000, em 74 países.  
 

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

PAÍS NÚMERO DE 
REPATRIADOS 

 

http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/mme-lanca-boletim-de-monitoramento-da-covid-19
http://www.anp.gov.br/noticias/5738-coronavirus-resolucoes-da-anp-estabelecem-novas-medidas-em-e-p
https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982689
https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=982687
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Portugal 7396 

Peru 1373 

Argentina 926 

África do Sul 865 

Itália 600 

República Dominicana 430 

Austrália 390 

Tailândia 388 

Índia 380 

Reino Unido 343 

Paraguai 220 

Colômbia 215 

Marrocos 203 

Espanha 200 

Curaçao 166 

Equador 149 

Indonésia 136 

Egito 130 

Emirados Árabes 120 

Cabo Verde 110 

Alemanha 110 

França 104 

Moçambique 109 

Nova Zelândia 80 

Costa Rica 73 

Guatemala 73 

Cuba 50 

Polônia 40 

Irlanda 40 

Honduras 39 

Senegal 38 
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Kuwait 34 

Nepal 33 

El Salvador 24 

Bolívia* 20 

Rússia 20 

Guiné Bissau 20 

Malásia 21 

Vietnã 61 

Tanzânia 15 

Nigéria 15 

Etiópia 16 

Venezuela 29 

Nicarágua 6 

Tunísia 5 

Costa do Marfim 4 

Gana 4 

São Tomé 3 

Guiné Equatorial 3 

Sudão 1 

Mauritânia 1 

Japão 1 

 
TOTAL 15.832 

  

*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 
 
Principais ações do dia 
ÁSIA: Voo humanitário fretado pelo MRE/Embaixada em Jacarta repatriou brasileiros que           
estavam retidos na Indonésia (136), Vietnã (46) e Tailândia (188). O voo, que partiu em 21/4,                
da companhia aérea Garuda, realiza escala técnica em Amsterdã e tem como destino o              
Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
AUSTRÁLIA: Voo humanitário fretado pelo MRE/Embaixada em Camberra e Consulado em           
Sydney repatriou 292 brasileiros que estavam retidos no país. O voo, da LATAM, partiu de               
Sydney às 13h (horário local). 
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS: em coordenação com a embaixada do Brasil em Abu Dhabi, a              
empresa aérea Emirates realizou voo excepcional em 21/4, que permitiu a repatriação de 120              
nacionais brasileiros que estavam retidos no país. 
FRANÇA: O Consulado do Brasil em Paris auxiliou na repatriação de 14 nacionais brasileiros              
que estavam retidos no cruzeiro MSC Magnifica, que estava ancorado em Marselha. Os 14              
nacionais foram repatriados em voo comercial que partiu de Paris em 21/4. 
PERU: 3 brasileiros que se encontravam em quarentena em hotel em Cusco foram liberados e               
seguiram viagem, por via terrestre, com o apoio da Embaixada em Lima. Cruzaram a fronteira               
e, no momento, se encontram no pelotão de fronteira em Assis Brasil, de onde seguirão para                
Rio Branco, com apoio do Ministério da Defesa. 
 
Voos fretados de repatriação 
30 de março – Quito, Equador – 149 brasileiros repatriados 
1º de abril – Lima, Peru – 168 brasileiros repatriados  
5 de abril – Bogotá, Colômbia – 173 brasileiros repatriados 
6 de abril – Joanesburgo e Cidade do Cabo, África do Sul – 237 brasileiros repatriados 
8 de abril – Cairo, Egito – 117 brasileiros repatriados + 10 passageiros embarcados em               
conexão em Adis Abeba 
10 de abril – Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica – 133 brasileiros repatriados  
10 de abril – República Dominicana, Curaçao, Panamá e Colômbia – 97 brasileiros repatriados 
14 de abril – Nova Delhi e Mumbai, Índia - 328 brasileiros repatriados (inclui grupo do Nepal) 
16 de abril – 2 voos de Lisboa, Portugal – 579 brasileiros repatriados. 
17 de abril - Londres – Paris – São Paulo - 322 brasileiros repatriados do Reino Unido (193),                  
Irlanda (40), França (48), Bélgica (22), Suíça e Luxemburgo (8).  
18 de abril – Porto, Portugal – 302 brasileiros repatriados. 
19 de abril – Lisboa, Portugal – 303 brasileiros repatriados. 
21 de abril – Sydney, Austrália – 291 brasileiros repatriados. 
21 de abril- Vietnã, Tailândia e Malásia – 368 brasileiros repatriados. 
 
Total de 3577 brasileiros repatriados em voos fretados pelo Itamaraty 
Voos FAB 
25 de março – Cusco, Peru – 66 brasileiros repatriados. 
18 de abril – Caracas, Venezuela – 50 brasileiros repatriados, dos quais 38 funcionários da               
Embaixada e Consulado brasileiros na Venezuela. 
 
Obs. Nos países sob lockdown, os voos de repatriação são precedidos de operações de              
transporte para reunir os brasileiros espalhados fora da cidade de embarque. Na operação da              
Índia, foram obtidos salvo-condutos para que mais de 300 brasileiros se deslocassem até 16              
cidades-ponto-de encontro. Foram organizadas 9 rotas de ônibus para recolhê-los, num total            
de 5.500 km percorridos. Um grupo de brasileiros no Nepal foi reunido em Katmandu e               
transportado até Delhi em voo charter. 

 
Principais operações de repatriação terrestre  
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2 e 3 de abril – Santa Cruz de la Sierra, Bolívia – 788 brasileiros repatriados 
7, 8, 9 10 e 13 de abril – Cochabamba, Bolívia – 923 brasileiros repatriados 
2, 7 e 15 de abril – Buenos Aires, Argentina – 257 brasileiros repatriados 
8 de abril – Rosário, Argentina – 55 brasileiros repatriados 
10 de abril – Bariloche e Buenos Aires, Argentina – 66 brasileiros repatriados 
10 de abril – Mendoza, Argentina – 11 brasileiros repatriados 
14 de abril – Rosário, Argentina – 106 brasileiros repatriados 
15 de abril – Buenos Aires, Argentina – 122 brasileiros repatriados 
19 de abril – Salta,Tucumán; San Tiago del Estero; Catamarca; Córdoba; La Rioja e Cruz del Eje,                 
Argentina – 119 brasileiros repatriados 
 
Outras ações do Itamaraty 
- Obtenção de lugares para brasileiros em voos de repatriação de governos estrangeiros ou              
em voos de repatriação de empresas privadas. 
- Apoio a deslocamento terrestre: em países sob “lockdown”, as Embaixadas e consulados             
obtêm (a) autorizações para o deslocamentos dos brasileiros até a fronteira ou até o              
aeroporto em carro próprio; (b) transporte em ônibus do governo local até o aeroporto para               
voos de repatriação; (c) escolta militar para ônibus fretados. (d) em muitos casos, os              
passageiros de voos de repatriação são recolhidos em seus hotéis por ônibus providenciados             
pela embaixada ou consulado. 
 
Obs. Até o momento a Embaixada em Buenos Aires providenciou certificado de deslocamento             
terrestre para que 321 brasileiros pudessem retornar ao Brasil em veículo particular. 272             
confirmaram já estar em território nacional. Além disso, foram emitidos certificados para que             
30 brasileiros se deslocassem dentro da cidade de Buenos Aires até a rodoviária e 55 até o                 
aeroporto, de onde retornaram ao Brasil. 
 
- Resgate de brasileiros em ilhas (Curaçao e Filipinas); 
- Hospedagem de brasileiros sem recursos; 
- Obtenção de autorização dos governos locais para a realização de voos comerciais; 
- Ações junto a companhias aéreas para endosso de passagens ou obtenção de lugares para               
brasileiros; 
- Gestões junto a autoridades migratórias locais em casos de brasileiros em situação             
migratória irregular; 
- Emissão de documentação emergencial (autorizações de retorno ao Brasil – ARB ou             
passaporte de emergência); 
- Obtenção de autorização para que passageiros de cruzeiros e navios desembarquem em solo              
estrangeiro para tomar voos de retorno ao Brasil. 
 
Grupo Consular de Crise 
O MRE estabeleceu em Brasília um Grupo Consular de Crise para o atendimento aos              
brasileiros retidos no exterior. O GCon se divide em 5 subgrupos regionais dedicados: América              
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do Sul; América do Norte, Central e Caribe; Europa; África e Oriente Médio; Ásia e Oceania.                
Para cada região, há um número de celular/whatsapp que funciona 24h. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 

○ Ministério da Saúde 
 
R$ 37 milhões a mais para tratamento de pacientes de hemodiálise 
Pacientes de hemodiálise com suspeita ou confirmação de Covid-19 terão a assistência            
garantida durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. O Ministério da             
Saúde está repassando recursos adicionais para os gestores complementarem a realização das            
sessões de hemodiálise. Com a inclusão na tabela SUS de procedimento referente ao uso              
único das linhas de diálise e dialisadores – ligam o paciente ao dialisador, composta por               
cateteres e outros materiais – o Ministério da Saúde concede aporte financeiro de             
aproximadamente R$ 37 milhões, pago em parcela única aos estados, municípios e ao Distrito              
Federal. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Saúde abre chamamento público para compra de mais 12 milhões de testes rápidos 
O Ministério da Saúde convocou, por chamamento público, empresas interessadas em           
fornecer 12 milhões de testes rápidos (sorologia) para diagnóstico da Covid-19. A medida faz              
parte de mais uma das ações permanentes do Governo do Brasil para ampliar a testagem para                
o coronavírus na rede pública de saúde por meio da disponibilização de novos testes, seja por                
compra direta ou por meio de doações. As propostas devem ser enviadas à pasta até às 23h59                 
desta quarta-feira (22/4), conforme orientações que constam no Aviso de Chamamento           
Público, divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (20). O novo contrato              
para aquisição de mais testes tem caráter emergencial. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Ministério da Saúde amplia para 46,2 milhões aquisição de testes 
O Ministério da Saúde ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a previsão de aquisição de                
testes, seja por compras diretas ou por meio de doações, para diagnóstico da Covid-19. Deste               
total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos               
(sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas               
compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no             
Brasil. Até o momento, mais de 2 milhões de testes rápidos, doados pela Vale, já foram                
distribuídos aos estados de todo o país. Deste montante, 180 mil seguiu para uso em               
pesquisas e 247 mil para compor o estoque estratégico do Ministério da Saúde. No total, a                
Vale doou ao Ministério da Saúde 5 milhões de testes rápidos. Outros 5 milhões, adquiridos               
por bancos privados, devem ser doados à pasta. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Ministério Saúde compra mais 3,3 mil respiradores fabricados no Brasil 
O Ministério da Saúde assinou, nesta segunda-feira (20/04), contrato para aquisição de 3,3 mil              
respiradores da empresa brasileira KTK Indústria e Comércio Ltda. O investimento federal            

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46763-r-37-milhoes-a-mais-para-tratamento-de-pacientes-de-hemodialise
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46761-saude-abre-chamamento-publico-para-compra-de-mais-12-milhoes-de-testes-rapidos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46760-ministerio-da-saude-amplia-para-46-2-milhoes-aquisicao-de-testes
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para a aquisição dos equipamentos é de R$ 78 milhões. Com esta nova compra, o Governo do                 
Brasil totaliza 14.100 respiradores/ventiladores pulmonares para fortalecer a rede pública de           
saúde no enfrentamento da pandemia por coronavírus (Covid-19). Os equipamentos ajudam           
pacientes que não conseguem respirar sozinhos e seu uso é indicado nos casos graves da               
doença, que apresentem dificuldades respiratórias. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
ANVISA 
 
Orientação: pesquisa com produtos de terapias avançadas 
A fim de orientar pesquisadores e médicos, a Anvisa elaborou a Nota Técnica 21/2020, que               
reúne diretrizes para a condução de ensaios clínicos e o uso em protocolos experimentais dos               
produtos de terapias avançadas para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo            
coronavírus. Os chamados produtos de terapias avançadas são desenvolvidos a partir de            
células e genes humanos obtidos por meio de processos de biotecnologia. Devido à inovação              
tecnológica e aos riscos envolvidos, esses produtos precisam ter sua segurança, eficácia e             
qualidade aprovadas pela Anvisa para poderem ser utilizados pela população. Da mesma            
forma, os ensaios clínicos que compreendem esses produtos devem ser previamente           
autorizados pela Agência. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
Dispositivos médicos: alterado regime de submissão 
A Anvisa publicou, na sexta-feira (17/4), a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 375/2020,             
que altera o regime de submissão de ensaios clínicos para a validação de dispositivos médicos               
de classes III e IV identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, destinados ao                
enfrentamento da Covid-19. Observando a necessidade de verificação, por parte da Agência,            
das especificações do projeto com relação aos dispositivos médicos, no ato de submissão do              
ensaio clínico deverão ser acrescentadas as informações técnicas relacionadas ao          
atendimento dos requisitos necessários ao desempenho do dispositivo considerando as          
necessidades médicas relacionadas ao cenário de combate à Covid-19. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 

ANS 
 
ANS divulga Termo de Compromisso que permitirá movimentação de recursos para           
combate ao coronavírus 
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga o Termo de Compromisso que dispõe              
sobre as contrapartidas que as operadoras de planos de saúde terão de assumir para terem               
direito a movimentar os recursos das reservas técnicas para uso em ações de combate à               
Covid-19. 
Para mais informações: http://www.ans.gov.br/ 

 
FIOCRUZ 
 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46759-ministerio-saude-compra-mais-3-3-mil-respiradores-fabricados-no-brasil
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT_Ensaios+cl%C3%ADnicos+produto+de+terapia+avan%C3%A7ada_Covid.pdf/850d0386-0951-4560-9ef3-e7cc83a8066b
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=orientacao-pesquisa-com-produtos-de-terapias-avancadas&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5853940&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/419660
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/dispositivos-medicos-alterado-regime-de-submissao/219201?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5481-ans-divulga-termo-de-compromisso-para-liberacao-de-recursos-as-operadoras
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Fiocruz Amazônia e Ufam divulgam questionário para pesquisa sobre Covid-19 e           
distanciamento social 
Pesquisadores do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e da           
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgam questionário do projeto de pesquisa           
Distanciamento social durante a epidemia de Covid-19 no Brasil. O objetivo é compreender a              
opinião sobre o distanciamento social e o impacto da medida durante a pandemia do novo               
coronavírus. 
Para mais informações: https://agencia.fiocruz.br/ 

 
● PONTO DE ATENÇÃO 

 
○ Ministério da Saúde 
 

FIOCRUZ 
 
MonitoraCovid-19 aponta que mortes dobram a cada cinco dias 
As mortes provocadas por Covid-19 têm dobrado, em média, num intervalo de cinco dias no               
Brasil. Nos Estados Unidos e no Equador, países com taxas altas de disseminação da epidemia,               
o intervalo para essa duplicação, em período similar, seria de seis dias. Na Itália e na Espanha,                 
oito. Este é um dos dados divulgados na mais recente nota técnica do MonitoraCovid-19,              
sistema que agrupa e integra dados sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil.  
Para mais informações: https://agencia.fiocruz.br/  
  
Como reduzir o risco de contágio e morte dos profissionais de saúde 
Victor Grabois, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) e presidente            
da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (Sobrasp),             
publica artigo de opinião sobre como reduzir o risco de contágio e morte dos profissionais de                
saúde. 
Para mais informações: https://agencia.fiocruz.br/ 

 

● AGENDA 
 

○ Ministério da Economia 
 
 BNDES 
 
BNDES apoia premiação voltada ao enfrentamento da Covid-19 - Inscrições prorrogadas até            
26/04 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou apoio à            
premiação promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que tem como            
objetivo contribuir para a formulação de soluções inovadoras para ajudar o país a enfrentar a               
crise provocada pela pandemia da Covid-19. As propostas devem ser submetidas até o dia 26               
de abril na plataforma “Desafios” da ENAP. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 

 

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-amazonia-e-ufam-divulgam-questionario-para-pesquisa-sobre-covid-19-e-distanciamento-social
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_2.pdf
https://agencia.fiocruz.br/monitoracovid-19-aponta-que-mortes-dobram-cada-cinco-dias
https://agencia.fiocruz.br/como-reduzir-o-risco-de-contagio-e-morte-dos-profissionais-de-saude
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-apoia-premiacao-voltada-ao-enfrentamento-da-covid19/!ut/p/z1/vZRNU9swEIZ_jY-KFEvGDjcXTAJxyDBtGqwLI9tyrDaWjKw4hV_fTZoDLSVMy4AP_tjZffZ9Za0wx7eYa9GrlXDKaLGG74yf3KWjaTJhc5KS4Asj8TkN2SJMyDTy8XKfQF64YoL50_rxeeqTOA0uyMXN9TiJffwVc8wL7VpX4yzXpezulO6ccptir8AjtWmkR1TTWqk74RFtnCqU6DxSGO3kpjQe2Rci0RolEOQ1ShTCoN6snSgFglepKyh3ooGbQRArTK_K4WjXvS1UibOqCiqa0xARKQViQUBQJIIhKlg0lIIKIU_owe2R5eDHF2O56_eUML-kCYknZ2nAkulwPKKHhCOMDDSEL2sAkb2SW7zQxjbwBz__o8XJax3m_hs7vIIP3hcfviuesTfir37fH893GEykb2dnsxVghauR0pXBt_8_AMBT3-7veQxjuJunH-5A-9g5BN-rtcl_HTmxzmkEBq2spJV2sLEQrp1ru1OPeGS73Q72nQYr0w9yC5EWZLTGup3QTjn5XO7fuLXpwO2fONw2iyaiD-h7NUsoy676x0_X6PDg-QN9TOXyJ_qUYoQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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○ Ministério das Relações Exteriores 
 

Próximos voos confirmados 
Lisboa-São Paulo: O voo 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 
  

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 43.079 casos confirmados de coronavírus e 2.741 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. 

 


