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● DESTAQUES 

 

○ FAB ultrapassa 30 toneladas de material de saúde enviadas a Manaus 

○ Inteligência artificial auxilia médicos no diagnóstico de Covid-19 

○ Número estimado de brasileiros repatriados: 19.311 pessoas 
 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Defesa 

 
FAB ultrapassa 30 toneladas de material de saúde enviadas a Manaus 
Como parte das ações do Governo Federal, o Ministério da Defesa (MD) vem priorizando o               
transporte de insumos de combate ao novo Coronavírus. Neste domingo (3), uma aeronave             
C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) transporta mais de 26 mil litros de álcool em                
gel e ultrapassa 30 toneladas de material enviadas à capital amazonense. 
 
A missão é coordenada pelo Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM), do              
MD, em parceria com o Ministério Saúde e Governo do Estado do Amazonas, sendo              
executada pelo Comando Aeroespacial (COMAE), da FAB. Os voos fazem parte da Operação             
Covid-19, que estabeleceu 10 Comandos Conjuntos espalhados por todo o país. 
 
O C-130 da FAB decolou de Guarulhos (SP) rumo a Manaus transportando 26.142 litros de               
álcool em gel em apoio ao Governo do Amazonas. O material foi doado pela Sociedade               
Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Com uma carga de aproximadamente 7           
toneladas de material em apoio ao Ministério da Saúde, a aeronave tem pouso previsto para               
20h45 (horário Brasília), na Ala 8 – Base Aérea de Manaus. Entre ontem e hoje, 30.750 kg de                  
insumos são entregues na Capital Manauara. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 

 
Bandas militares levam alegria e espalham esperança com música 
Como citou o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, “o Brasil está diante de uma guerra”, só                
que não há bombas ou canhões para vencer o opositor. Para superar o coronavírus, a               
estratégia é manter o distanciamento social. Os elementos da batalha são álcool em gel, água,               
sabão e desinfetantes. As recomendações são evitar tocar o rosto, lavar as mãos com              
frequência, usar máscara e evitar sair de casa. São tarefas aparentemente simples, mas que              
podem desencadear sentimentos de desânimo e melancolia. A falta de convívio social pode             
tornar os dias ainda mais difíceis. E é aí que entra a música. A mensagem que ela passa é a de                     

 

https://www.defesa.gov.br/noticias/68459-fab-ultrapassa-30-toneladas-de-material-de-saude-enviadas-a-manaus
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não esmorecer, de relaxar e de melhorar o humor. Esse novo ânimo também é espalhado               
pelos músicos das bandas militares, que transmitem alegria à sociedade em isolamento, com             
suas diversas canções. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 

 
Forças Armadas entregam de cestas básicas, descontaminam áreas públicas e conscientizam           
sociedade no combate ao coronavírus 
A Operação Covid-19 emprega esforços por todo o Brasil. São mais de 29 mil militares, mil                
viaturas, 102 embarcações e 34 aeronaves. 
 
Na Região Norte, militares realizaram a higienização e a limpeza de vias e áreas de convivência                
na Orla da cidade de Marabá(PA), onde desabrigados foram acomodados pelos órgãos            
municipais. Em Itaituba (PA), foi feita panfletagem no centro comercial da cidade, com             
informações acerca da prevenção ao coronavírus. Além disso, no município, militares           
higienizaram na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). 
 
Na Região Centro Oeste, o Comando Conjunto Oeste transportou insumos para hospitais de             
Mato Grosso. Em Guia Lopes da Laguna (MS), seguindo as diretrizes do Comando Conjunto              
Oeste, foram desinfectados Postos de Saúde da cidade. Em Amambai (MS), foi            
descontaminada a praça da Vila Limeira.  
 
Em Brasília (DF), funcionários da manutenção e bombeiros civis da Agência Nacional de             
Telecomunicações (ANATEL) foram capacitados sobre descontaminação. 
 
Na Região Sul, em Rio Grande (RS), militares da Marinha participaram de ação, em conjunto               
com a Secretaria de Educação, da distribuição de mais de 1,8 mil cestas básicas em dez                
escolas estaduais do município. 
Fonte: Ministério da Defesa - Ascom 

 
○ Ministério do Desenvolvimento Regional 

 
ANA 
 
Monitoramento COVID Esgotos inicia trabalhos em campo e representantes das entidades           
responsáveis pelo projeto-piloto comentam iniciativa 
O projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos já iniciou os trabalhos em campo. Realizado            
com esforços da Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Mineiro de Gestão das Águas              
(IGAM) e INCT ETEs Sustentáveis, sediado e coordenado pela Universidade Federal de Minas             
Gerais (UFMG), o projeto pretende entender como o esgoto pode trazer informações sobre a              
proliferação do COVID-19 em comunidades específicas. Os primeiros resultados devem ser           
divulgados na próxima semana. Nesta primeira semana de trabalho, de 27 a 30 de abril, as                
equipes de pesquisadores receberam as primeiras amostras de esgotos, coletados em           
diferentes pontos das sub-bacias sanitárias de Belo Horizonte e Contagem (MG). 
Para mais informações: https://www.ana.gov.br/noticias/ 

 

https://www.defesa.gov.br/noticias/68451-bandas-militares-animam-pessoas-em-isolamento
https://www.ana.gov.br/noticias/monitoramento-covid-esgotos-inicia-trabalhos-em-campo-e-representantes-das-entidades-responsaveis-pelo-projeto-piloto-comentam-iniciativa
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○ Ministério da Economia 

 
CAIXA 
 
Auxílio emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom  
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 
Operação Acqua Gel da PF apura produção e comercialização de álcool gel adulterado no              
Paraná 
A Polícia Federal, na sexta-feira, 30/04, deflagrou a Operação ACQUA GEL, cumprindo 4             
mandados de busca e apreensão, a fim de verificar a venda de lotes de álcool gel com                 
percentual de álcool bem abaixo do indicado nos rótulos. As medidas judiciais são cumpridas              
na Região Metropolitana de Curitiba, nos municípios de Fazenda Rio Grande e de São José               
dos Pinhais. A investigação começou há 15 dias, quando o Setor Técnico Científico – SETEC               
identificou que um lote de álcool em gel com 65% de álcool vendido à Superintendência               
Regional da Polícia Federal no Paraná estava com percentual bem abaixo do indicado - cerca               
de 30%, perdendo em sua função de desinfecção e assepsia. 
Para mais informações: http://www.pf.gov.br 
 
DEPEN 
 
Covid-19 Painel de Monitoramento dos Sistemas Prisionais 
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) monitora casos suspeitos e detectados de           
Covid-19 nos estados. Para cada estado será possível visualizar o "status" em 3 colunas Verde               
(suspeita); Vermelha (Casos confirmados) e preto (óbitos). Importante salientar que os dados            
são fornecidos pelas Unidades Federativas e atualizados na medida são recebidos pelo Depen. 
Neste painel, o Depen também divulga medidas adotadas para prevenção do Coronavírus            
(Covid-19) no sistema penitenciário brasileiro.  
Para mais informações: http://depen.gov.br/ 
 

○ Ministério de Minas e Energia 
 
PETROBRÁS 
 
Com uma semana de processamento de duas supermáquinas, Petrobras fica entre os 100             
maiores grupos no mundo que contribuíram para o projeto Folding At Home 
O cientista da computação da Petrobras, Felipe Portella, faz parte da frente científica de              
combate ao coronavírus. Ele e outros especialistas de universidades e instituições parceiras            
trabalham juntos, dedicando seu conhecimento na busca das melhores ideias para combater            
o vírus. Em vídeo divulgado pela Petrobras, Felipe comenta sobre a contribuição da empresa              
ao projeto Folding At Home, da universidade de Stanford. 

 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20795/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros
http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/04-noticias-de-abril-de-2020/operacao-acqua-gel-da-pf-apura-producao-e-comercializacao-de-alcool-gel-adulterado-no-parana
http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-painel-de-monitoramento-dos-sistemas-prisionais
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Para mais informações: https://nossaenergia.petrobras.com.br/ 

 
Inteligência artificial auxilia médicos no diagnóstico de Covid-19 
A inteligência artificial será a grande aliada dos médicos para diagnosticar a Covid-19 com              
mais rapidez e precisão. Essa é a aposta do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da                 
USP que, em parceria com nossa companhia, Amazon e outras empresas, criou uma             
plataforma inteligente com algoritmos capazes de identificar marcadores de coronavírus em           
imagens de raio-x e tomografia computadorizada. Treinados com métodos de aprendizado de            
máquina, o sistema analisa imagens do tórax tiradas de uma série de pessoas e, ao encontrar                
padrões similares, identifica indícios precisos que ajudam a diagnosticar os pacientes com            
coronavírus. O objetivo é aumentar a precisão do diagnóstico e auxiliar os médicos na tomada               
de decisão sobre o melhor tratamento a ser indicado, ajudando a salvar vidas. O algoritmo foi                
treinado a partir de uma vasta base de dados com milhares de raios-X e tomografias. Com                
base nisso, cria padrões de repetição, consegue fazer comparações, além de identificar            
evidências de comprometimento dos pulmões que sejam característicos da Covid-19. 
Para mais informações: https://nossaenergia.petrobras.com.br/ 

 
○ Ministério das Relações Exteriores 

 
Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados em            
02/05: 19.311 pessoas 
 
Número estimado de brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos          
aguardando repatriação em 02/05: cerca de 4.300 pessoas. 
Principais ações 
Realizou-se hoje voo fretado de repatriação de brasileiros retidos no Reino Unido e na Irlanda.               
Foram respectivamente 237 e 100 nacionais repatriados. Também embarcaram 2 estrangeiros           
familiares de brasileiros. A operação se realizou em conjunto com o governo inglês: a              
aeronave levou cidadãos britânicos para Londres,  e retorna com brasileiros. 
Próximos voos fretados 
Turquia: a Embaixada em Ancara e o Consulado em Istambul estudam a realização de um voo                
comercial para a repatriação de brasileiros. 
Outras ações das Embaixadas e Consulados 
Sete brasileiros que estavam retidos no Camboja foram repatriados com o apoio da             
embaixada do Brasil na Tailândia. Os nacionais decolaram em voo comercial e deverão realizar              
escalas em Seul e Doha, de onde partirão para Guarulhos. 
A embaixada do Brasil em Abu Dhabi auxiliou no retorno de 32 brasileiros que se               
encontravam em situação de desvalimento nos Emirados Árabes Unidos. Os nacionais           
regressaram em voo comercial excepcional da Emirates. 
 

○ Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 

 

https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/sustentabilidade/nossos-cientistas-felipe-portella/
https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/sustentabilidade/inteligencia-artificial-auxilia-medicos-no-diagnostico-de-covid-19/
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A Fundação Oswaldo Cruz divulga o documento “Saúde Mental e Atenção Psicossocial na             
Pandemia Covid-19” 
O documento possui recomendações para os consultórios na rua e a rede de serviços que               
atuam junto com a população em situação de rua. Faça o download do documento aqui. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
COVID-19 e hospitalizações por SRAG no Brasil 
A Fundação Oswaldo Cruz publica uma comparação até a 12a semana epidemiológica de             
2020. O documento está disponível para download aqui. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
 
Publicação da nota técnica: Tendências atuais da pandemia de Covid-19: Interiorização e            
aceleração da transmissão em alguns estados 
Nova Nota Técnica do MonitoraCovid19 alerta para tendências de interiorização da pandemia            
e subnotificação de óbitos. Confira mais informações no Observatório Covid-19. Faça o            
download do documento aqui. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
  
 

● AGENDA 
 

○ Ministério da Educação 
 
CAPES 
 
Programa de Combate a Epidemias tem prazo prorrogado 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) prorrogou até as             
17h da próxima segunda-feira, 04, o prazo de envio das propostas para o Edital nº 9/2020, do                 
Programa de Combate a Epidemias. Esta etapa da seleção oferece 900 bolsas de doutorado e               
pós-doutorado, além de apoio, para até 30 projetos de pesquisa, com um orçamento total de               
R$70 milhões. Pesquisadores das áreas de Epidemiologia, Infectologia, Microbiologia,         
Imunologia, Bioengenharia e Bioinformática devem se inscrever pelo Sistema de Inscrição           
(SICAPES). Com o apoio de R$345 mil para cada projeto, serão desenvolvidos equipamentos             
de proteção individual (EPI) para profissionais de saúde, tecnologias e mecanismos para            
monitoramento, mapeamento e controle de surtos, endemias, epidemias e pandemias. Além           

 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/saude-mental-e-atencao-psicossocial-na-pandemia-covid-19-recomendacao-para-os-consultorios-na-rua-e-a-rede-de-servicos-que-atuam-junto-com-a-populacao-em-situacao-de-rua.pdf
https://portal.fiocruz.br/documento/recomendacoes-saude-mental-e-atencao-psicossocial-covid-19-populacao-em-situacao-de-rua
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/covid-19_e_hospitalizacoes_por_srag.pdf
https://portal.fiocruz.br/documento/covid-19-e-hospitalizacoes-por-srag-no-brasil-uma-comparacao-ate-12a-semana-epidemiologica
https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/monitoracovid_notatecnica_28_04.pdf
https://portal.fiocruz.br/documento/tendencias-atuais-da-pandemia-de-covid-19-interiorizacao-e-aceleracao-da-transmissao-em
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/programas-emergenciais/programa-de-combate-as-epidemias/prevencao-e-combate-a-surtos-endemias-epidemias-e-pandemias-edital-n-09-2020
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-estrategicos/programas-emergenciais/programa-de-combate-as-epidemias
https://inscricao.capes.gov.br/individual
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disso, serão feitos estudos de prevenção, diagnóstico, estratégias terapêuticas e pesquisas           
sobre doenças infecciosas. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/ 

 
○ Ministério da Saúde 

  
Ministro da Saúde vai a Manaus, participa de reuniões e visita hospitais 
O ministro da Saúde, Nelson Teich, e o secretário-executivo, general Eduardo Pazuello,            
embarcam neste domingo para Manaus (AM), às 15h. Lá se reúnem ainda hoje com o               
governador do estado, Wilson Lima, o prefeito Arthur Virgílio, e demais autoridades locais. Já              
na segunda-feira (4) visitam serviços de saúde, como o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Azir, o               
Hospital de Campanha Municipal e o Hospital de Retaguarda Nilton Lins. Está prevista ainda              
visita às instalações do Comando Militar da Amazônia. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
 

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 101.147 casos de coronavírus e 7.025 mortes pela doença. As informações             
foram atualizadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 14h deste domingo (03). Dos              
101.147 casos confirmados, 42.991 (42,5%) estão recuperados e outros 51.131 (50,6%) estão            
em acompanhamento. 
 

 

 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10296-programa-de-combate-a-epidemias-tem-prazo-prorrogado
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46824-ministro-da-saude-vai-a-manaus-participa-de-reunioes-e-visita-hospitais
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   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. 

 


