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● DESTAQUES 

 
○ Parceria vai permitir o cadastramento do auxílio emergencial nas agências dos Correios 

○ Sancionada lei que garante auxílio de R$ 2 bilhões a santas casas e hospitais filantrópicos 

○ Linha emergencial do BNDES para pequenas empresas alcança R$ 2 bilhões em aprovações 

○ LNCC libera acesso do supercomputador Santos Dumont para combater a Covid-19  

○ Mais de 1600 cidadãos já foram repatriados da Bolívia 

○ Plano de contingência destina R$ 1,2 bilhão para pessoas em situação de rua 

○ Campanha da ANS reforça recomendação pelo uso de máscara de proteção contra o 
Coronavírus 

 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
Advocacia-Geral da União 
 
Política pública assegurada pela AGU permite formatura de estudantes de Medicina 
Graças ao trabalho da Advocacia-Geral da União (AGU), a Universidade Federal do Oeste da 
Bahia (UFOB) formou nesta semana a primeira turma do curso de Medicina. Vinte e nove 
estudantes concluíram o curso após a edição de um parecer pela Procuradoria-Geral Federal 
(PGF) garantindo a reserva de parte das vagas a moradores da região. Para garantir a segurança 
jurídica da política de inclusão regional aplicada na instituição, a AGU atuou nos âmbitos judicial 
e consultivo. 
Para mais informações: http://www.agu.gov.br 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 
Serviço de Inspeção Federal mantém atividades durante a pandemia do novo Coronavírus 
O Serviço de Inspeção Federal (SIF) divulgou nesta sexta-feira (08), o segundo relatório de 
atividades para acompanhar os impactos decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19). 
Segundo o documento, as atividades de inspeção de produtos de origem animal e certificação 
sanitária, consideradas como essenciais pelo Decreto 10.282, seguem funcionando com todos 
os cuidados necessários para que não ocorram prejuízos à manutenção do abastecimento 
público. 
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 

 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/934436
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/servico-de-inspecao-federal-mantem-atividades-durante-a-pandemia-do-novo-coronavirus
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EMBRAPA 
 
Emater-MG lança cartilha sobre prevenção do coronavírus durante a colheita do café 
É chegada a época da colheita da safra do café de 2020 e Minas Gerais, maior estado brasileiro 
produtor de café, deverá colher em torno de 30 milhões de sacas de 60kg, volume físico que 
representa mais ou menos 50% da safra nacional, produzidos em aproximadamente 460 
municípios mineiros. Assim, os produtores terão o grande desafio de mitigar a contaminação 
do novo coronavírus, que causa a Covid-19, doença altamente contagiosa que pode implicar 
infecções respiratórias graves e, em casos extremos, levar a óbito. Com o objetivo de auxiliar 
os produtores mineiros a enfrentar essa nova dificuldade, a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater-MG lançou a cartilha “Orientações sobre 
prevenção ao coronavírus durante a colheita do café”, a qual contém um conjunto de 
informações básicas de prevenção ao vírus nesta importante etapa da produção de café. 
Para mais informações: https://www.embrapa.br/ 
 

INCRA 
 
Assentados paraibanos utilizam site para entrega de alimentos durante pandemia 
Agricultores de assentamentos da reforma agrária e de pequenas comunidades rurais da 
Paraíba estão comercializando seus produtos por meio da internet, como forma de evitar a 
disseminação do novo coronavírus. Os consumidores recebem os produtos em casa. 
Para mais informações: http://www.incra.gov.br/ 
 

○ Casa Civil 
 

Balanço de medidas do Governo Federal: sétima semana do Centro de Coordenação das 
Operações do Comitê de Crise da Covid-19 
Em mais uma semana de empenho dos diversos agentes do Governo Federal diante da 
pandemia de coronavírus, o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, coordenado pela Casa Civil, articulou 
uma série de medidas para diminuir o avanço da doença. Acompanhe o balanço das principais 
ações realizadas nesta semana (2 a 8 de maio). 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 

 
Enfrentamento do coronavírus: Governo Federal lança medidas para enfrentamento do 
coronavírus para escolas e alunos 
Mesmo com a suspensão das aulas devido à pandemia de Covid-19, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) garante que escolas e alunos estejam assistidos. Com o 
objetivo de garantir o acesso e a permanência de alunos da educação básica nas escolas 
públicas durante a pandemia, foi liberado antecipadamente o repasse da quarta parcela do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), que estava prevista para o final 
do mês de maio, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 

http://www.emater.mg.gov.br/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/52159062/ematermg-lanca-cartilha-sobre-prevencao-do-coronavirus-durante-a-colheita-do-cafe
http://www.incra.gov.br/pt/assentados-paraibanos-utilizam-site-para-entrega-de-alimentos-durante-pandemia.html
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/balanco-de-medidas-do-governo-federal-setima-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/enfrentamento-do-coronavirus-governo-federal-lanca-medidas-para-enfrentamento-do-coronavirus-nas-escolas
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Distanciamento social: Correios realizam entrega de remédios em domicílio 
Durante a pandemia de Covid-19, os Correios apresentam uma série de soluções que cumprem 
a função de apoiar o Brasil. O Correios Log Farma é uma delas. O serviço garante o acesso a 
medicamentos aos usuários que compõem os grupos de risco (idosos, gestantes, lactantes e 
doentes crônicos) e aqueles que se encontram com restrições de mobilidade e convivência. 
Para isso, os Correios obtiveram autorização excepcional e temporária da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) para o transporte de medicamentos, insumos e produtos para 
saúde em todo o território nacional, com objetivo de atender ao interesse da saúde pública por 
meio dos órgãos de saúde na esfera federal, estadual e municipal. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 

 
Protagonismo: termo de compromisso promove autonomia para povo indígena 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) assinou termo de compromisso que dará a povos 
indígenas do Estado de São Paulo autonomia na condução dos projetos do Plano Básico 
Ambiental (PBA) junto à empresa Rumo Malha Paulista. A ideia é regularizar os programas 
básicos ambientais do componente indígena, referentes a obras de duplicação da malha 
ferroviária no trecho Itirapina à Cubatão (SP).  
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 
 

Ninguém fica pra trás: Governo Federal divulga medidas de enfrentamento ao coronavírus 
para a população indígena 
O Governo Federal, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde 
(SESAI/MS), disponibilizou o relatório das ações realizadas para enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 junto aos povos indígenas. Dividido em tópicos, o relatório apresenta um resumo de 
todas as ações realizada mesmo antes da Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar a 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Medidas como o controle 
semanal do estoque de cada item estratégico relacionado ao enfrentamento da Covid-19, a 
solicitação de apoio para garantia de acesso da população indígena às unidades do SUS, uma 
vez que a responsabilidade da SESAI é realizar atenção primária dentro dos territórios 
indígenas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil  

 
○ Ministério da Cidadania 

 
Parceria vai permitir o cadastramento do auxílio emergencial nas agências dos Correios 
O Ministério da Cidadania deve fechar na próxima semana uma parceria com os Correios para 
facilitar ainda mais o acesso ao auxílio emergencial, benefício criado pelo Governo Federal para 
garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia da 
Covid-19 (novo coronavírus). O cadastramento para receber o auxílio poderá ser feito também 
nas agências dos Correios. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 
Veja também: Auxílio Emergencial – Atuação dos Correios  

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/distanciamento-social-correios-realiza-entrega-de-remedios-em-domicilio
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/protagonismo-termo-de-compromisso-promove-autonomia-para-povo-indigena
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/ninguem-fica-pra-tras-governo-federal-divulga-medidas-de-enfrentamento-ao-coronavirus-para-a-populacao-indigena
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/noticias/cidadania/parceria-vai-permitir-o-cadastramento-do-auxilio-emergencial-nas-agencias-dos-correios
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Governo define regras para adaptar as ações de gestores e trabalhadores do SUAS no 
acolhimento aos idosos 
O Governo Federal publicou um novo conjunto de orientações e recomendações para gestores 
e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no atendimento a pessoas idosas 
ou com deficiências. As medidas se enquadram em mais um dos desdobramentos das ações 
federais de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e levam em conta a situação 
de maior vulnerabilidade da população idosa. As recomendações foram reunidas na Portaria nº 
65, publicada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério da Cidadania 
nesta quinta-feira (07.05). O texto, que traz a Nota Técnica 12/2020, é voltado especialmente 
para as pessoas que atuam na linha de frente da assistência social nos estados, municípios e no 
Distrito Federal. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
Ministério da Cidadania adianta recursos e transfere R$ 600 milhões aos municípios para 
cuidar da população carente 
O Ministério da Cidadania vai transferir para a assistência social de todos os municípios 
brasileiros o valor de R$ 600 milhões nesta sexta-feira (08). Os repasses são via Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS) e referentes aos meses de abril, maio e junho. O adiantamento foi 
feito para os gestores locais terem melhores condições de proteger a população vulnerável, 
que mais tem sofrido as consequências da pandemia do novo coronavírus. Um segundo repasse 
para os municípios será feito em 08 de junho, totalizando outros R$ 600 milhões, referentes 
aos meses de julho, agosto e setembro. Com isso, o total destinado para o fortalecimento da 
assistência social, via cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social, chegará a R$ 1,2 
bilhão. Os recursos foram garantidos na Medida Provisória nº 953, publicada em 16 de abril, 
que abriu crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para o SUAS. A Portaria nº 378, publicada no 
Diário Oficial da União em 08 de maio, trouxe detalhes do repasse. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
Prorrogação do prazo de recurso no Sicon e cancelamento do 2º período de acompanhamento 
da frequência escolar 
Diante da pandemia da Covid-19 (coronavírus), a Senarc continua adaptando alguns 
procedimentos a esta realidade. Em relação às condicionalidades, duas novas medidas foram 
tomadas, além daquelas relatadas no Informe Bolsa e Cadastro nº 708 de 03 de abril de 2020. 
A primeira delas é que o prazo para registro e avaliação de recurso referente à repercussão de 
março foi novamente prorrogado. Agora, os recursos podem ser registrados e avaliados no 
Sicon até o dia 30 de junho de 2020. A outra é medida é o cancelamento da coleta de registro 
de frequência escolar. Devido à continuidade da suspensão das aulas em diversas unidades da 
federação, o Ministério da Educação decidiu cancelar a realização do 2º período de 
acompanhamento da condicionalidade de educação, referente aos meses de abril e maio. 
Para mais informações:  http://www.mds.gov.br/ 
 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/noticias/desenvolvimento-social/governo-define-regras-para-adaptar-as-acoes-de-gestores-e-trabalhadores-do-suas-no-acolhimento-aos-idosos
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-953-de-15-de-abril-de-2020-252726402
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-378-de-7-de-maio-de-2020-255870366
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/noticias/desenvolvimento-social/ministerio-da-cidadania-adianta-recursos-e-transfere-r-600-milhoes-aos-municipios-para-cuidar-da-populacao-carente
http://www.mds.gov.br/webarquivos/sala_de_imprensa/boletins/boletim_bolsa_familia/2020/05-maio/boletim_BFInforma_extra_08052020.html
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○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
 
LNCC libera acesso do supercomputador Santos Dumont para combater a Covid-19  
Pesquisadores e cientistas também terão acesso gratuito ao software Parabricks da NVIDIA 
Enterprise para otimizar o tempo na busca de uma vacina ou um medicamento. O Laboratório 
Nacional de Computação Científica (LNCC), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), disponibiliza gratuitamente a pesquisadores e 
cientistas, que trabalham em soluções para a nova pandemia de coronavírus, os recursos de 
processamento paralelizado (GPU) do supercomputador Santos Dumont com o software 
Parabricks da NVIDIA Enterprise. 
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/ 
 
Parceria da EMBRAPII desenvolve teste rápido que identifica Covid-19 
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), uma organização social 
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o Instituto 
de Pesquisa Tecnológica (IPT – Unidade EMBRAPII) e a startup de biotecnologia Aptah se uniram 
para desenvolver um teste rápido, com espera máxima de uma hora para o resultado e sem 
necessidade de deslocamento ou exposição ao ambiente hospitalar. A realização de testes em 
massa para diagnosticar pessoas infectadas pelo novo coronavírus é apontada como uma das 
estratégias bem-sucedidas da Coreia do Sul para conter o avanço da Covid-19 em seu território. 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Ascom 
Para mais informações: https://embrapii.org.br/teste-rapido-identifica-covid-19/  
 

CNPQ 
 
Remédios para a Covid-19: quais são os desafios? 
Com o aumento dos casos do novo coronavírus, cresce, também, a expectativa em torno de 
medicamentos para ajudar no enfrentamento da pandemia. Por ser um vírus novo, a busca por 
um tratamento confiável precisa de rigorosos estudos, tanto para avaliar a eficácia de 
medicamentos já existentes, quanto para produzir uma nova substância que atue de forma 
segura e favorável. Para entender o processo de desenvolvimento de medicamentos, a equipe 
do Covid-19 Divulgação Científica entrevistou Eliezer Barreiro, bolsista de Produtividade em 
Pesquisa (PQ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Para mais informações: http://www.cnpq.br/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 
Forças Armadas reforçam campanhas de doação de sangue  
Em tempos de pandemia do novo Coronavírus, militares das Forças Armadas dão o exemplo e 
continuam voluntariamente doando sangue em todo o País. No Comando Conjunto Leste, 
militares do 5º Grupamento de Engenharia doaram sangue no Instituto Estadual de 
Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio - RJ). Em Rondonópolis (MT), a doação de 
sangue aconteceu no Hemocentro da cidade, pelo 18º Grupo de Artilharia de Campanha. No 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/LNCC_libera_acesso_do_Supercomputador_Santos_Dumont_para_combater_a_Covid19.html
https://embrapii.org.br/teste-rapido-identifica-covid-19/
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9076736
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norte do País, a ação foi no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (AP), por 
militares da Capitania dos Portos do Amapá. 
  
Higienização 
A fim de dificultar a proliferação da Covid-19, descontaminação em locais de grande circulação 
de pessoas e potenciais locais de transmissão foram reforçadas. Na região Sul, houve 
higienização na cidade de Marau (RS), pelo 29º Grupo de Artilharia de Campanha 
Autopropulsado. O mesmo aconteceu em Quaraí (RS), pelo 5º Regimento de Cavalaria 
Mecanizado, que desinfectou a área externa do Hospital de Caridade da cidade e a Rodoviária 
Municipal. Todas as organizações militares de Rio Grande (RS) subordinadas ao Comando do 5° 
Distrito Naval também foram descontaminadas. Seguindo as diretrizes do Comando Conjunto 
Oeste, a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada higienizou áreas internas e externas do Terminal 
Rodoviário do município de Dourados (MS). No Estado do Rio de Janeiro, coordenado pelo 
Comando Conjunto Leste, a ação de limpeza aconteceu nas dependências dos Hospitais 
Federais de Bonsucesso e Cardoso Fontes. No Estado do Pará (PA), a mesma ação foi realizada 
em todos os compartimentos internos, áreas externas e viaturas da Superintendência Federal 
da Agricultura do Pará, pelo 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas.  
 
Doação 
As doações de kits de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade continuam. 
Coordenado pelo Comando Conjunto Leste, cerca de quatro toneladas de alimentos não 
perecíveis e produtos de higiene foram entregues, por meio do 38º Batalhão de Infantaria, a 
diversas instituições filantrópicas de Vila Velha (ES), dentre elas: Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), Asilo dos Idosos de Vitória e Avedalma Centro de Idosos. Já em Cruz 
Alta (RS), a 9ª Coordenadoria Regional de Educação recebeu o apoio da Artilharia Divisionária 
da 3ª Divisão de Exército na distribuição de 2.340 kits de alimentação, destinados a alunos de 
escolas públicas da região. No âmbito do Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
foram distribuídos 170 kits de alimentação para famílias beneficiadas pelo Programa Forças no 
Esporte (PROFESP), em Parnamirim (RN). Ainda para as famílias do PROFESP de Belém (PA), o 
2º Batalhão de Operações Ribeirinhas entregou 100 cestas básicas. 
 
Seguindo outras linhas de ação de prevenção ao novo Coronavírus, militares do Exército 
Brasileiro, sob o Comando Conjunto Planalto, capacitaram funcionários do Hospital Regional de 
Brazlândia (DF), local onde a prática de descontaminação ocorreu. Já no Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba, voluntários da Cruz Vermelha, após Estágio de Capacitação em 
Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (BNQR), fizeram a limpeza do Centro de 
Reabilitação Infantil e Adulto, em Natal (RN). Em Ponta Porã (MS), o Comando Conjunto Oeste, 
por meio do 11° Regimento de Cavalaria Mecanizado, continua patrulhando a linha de fronteira. 
Como prevenção e enfrentamento da Covid-19, o 12º Batalhão de Suprimento entregou 
110.000 comprimidos de cloroquina, fabricados no Laboratório Químico Farmacêutico do 
Exército, para a Central de Medicamentos do Amazonas (AM) e 2.000 para o Comando do 9º 
Distrito Naval de Manaus (AM). 
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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 que recebeu o nome de 
Operação 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, tais 
demandas poderão ser encaminhadas ao Gabinete de Crise, que determinará a melhor forma 
de atendimento. 
Fonte: Ministério da Defesa - Ascom 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

Governo Federal destina R$ 2,8 milhões para obras de saneamento básico em Sergipe 
Obras de saneamento básico em Aracaju e no município de Nossa Senhora do Socorro 
receberão um aporte de R$ 2,8 milhões do Governo Federal. O pagamento, autorizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) nesta semana, será aplicado em serviços para 
a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Zona Norte de Aracaju e 
complementação do SES da Bacia do Rio Poxim. O investimento também contribui com o 
aquecimento da economia e a manutenção de empregos neste momento em que o País 
enfrenta a pandemia de Covid-19. No total, o MDR liberou o pagamento de R$ 16,5 milhões 
para obras de saneamento básico. Do montante de recursos, Sergipe é um dos mais 
contemplado, ao lado de São Paulo (R$ 4,1 milhões), do Rio Grande do Norte (R$ 4 milhões) e 
da Bahia (R$ 1 milhão).  
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/ 
 
Governo Federal libera R$ 4,1 milhões para obras de saneamento básico em cinco cidades 
paulistas 
Obras de saneamento básico em cinco municípios do estado de São Paulo receberão um aporte 
de R$ 4,1 milhões do Governo Federal. O pagamento, autorizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) nesta semana, será aplicado em ações de urbanização, 
serviços de drenagem urbana e melhorias para o tratamento de esgoto, dentre outras medidas. 
O investimento também contribui com o aquecimento da economia e a manutenção de 
empregos neste momento em que o País enfrenta a pandemia de Covid-19.  
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/ 
 
Governo Federal libera R$ 1 milhão para obras de saneamento básico em Salvador 
Obras de saneamento básico em Salvador (BA), voltadas para o manejo de águas pluviais, 
receberão um aporte de R$ 1 milhão do Governo Federal. O pagamento, autorizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) nesta semana, garantirá a continuidade dos 

https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12846-governo-federal-destina-r-2-8-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico-em-sergipe
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12846-governo-federal-destina-r-2-8-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico-em-sergipe
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12847-governo-federal-libera-r-4-1-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico-em-cinco-cidades-paulistas
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12847-governo-federal-libera-r-4-1-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico-em-cinco-cidades-paulistas
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12847-governo-federal-libera-r-4-1-milhoes-para-obras-de-saneamento-basico-em-cinco-cidades-paulistas
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12848-governo-federal-libera-r-1-milhao-para-obras-de-saneamento-basico-em-salvador
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serviços de canalização e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe, Canal Mangabeira e para 
vias marginais. O investimento também contribui com o aquecimento da economia e a 
manutenção de empregos neste momento em que o País enfrenta a pandemia de Covid-19. No 
total, o MDR liberou o pagamento de R$ 16,5 milhões para obras de saneamento básico em 15 
estados.  
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/ 
 

CBTU 
 
CBTU-BH promove nova etapa de capacitação para desinfecção de áreas 
A CBTU Belo Horizonte realiza, nos dias 12, 13 e 14 de maio, a qualificação de colaboradores 
para desinfecção de áreas de grande circulação. Desta vez, a proposta é capacitar as equipes 
de limpeza interna, que atuam nas 19 estações e na limpeza de trens. O treinamento conduzido 
pela Gerência de Operação terá como instrutor o supervisor e assistente condutor, André Luiz 
Soares, que atuará como facilitador da nova etapa. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br 
 

TRENSURB 
 
Galeria Xico Stockinger, na Estação Rodoviária da Trensurb, recebe informações com medidas 
protetivas ao novo coronavírus 
Espaço normalmente reservado a exposições fotográficas, a Galeria Xico Stockinger, na Estação 
Rodoviária da Trensurb, recebeu, nesta sexta-feira (08), um painel que destaca medidas 
protetivas ao novo coronavírus no transporte público e no ambiente de trabalho. O painel traz 
orientações sobre o uso de máscaras, a higienização de mãos e objetos de uso comum, a 
manutenção de distância para outras pessoas, entre outras. 
Para mais informações: http://www.trensurb.gov.br 

 
Trensurb recebe doação de 200 máscaras de proteção facial 
A Trensurb recebeu a doação de 200 máscaras de proteção facial, compostas de PVC e acetato, 
confeccionadas e entregues pela empresa Grendene. Os equipamentos já estão sendo 
utilizados pelos metroviários que atuam no atendimento direto ao público. A Trensurb também 
fornece aos empregados da área operacional máscaras cirúrgicas descartáveis triplas com 
elástico. Até o momento, já foram adquiridas 10,5 mil máscaras desse tipo com um 
investimento de R$ 50,5 mil.  
Para mais informações: http://www.trensurb.gov.br 
 

○ Ministério da Economia 
 
Startups apresentam soluções na área de gestão de pessoas voltadas para os pequenos 
negócios 
A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da 
Economia e o Sebrae realizaram mais uma edição do demoday online “InovAtiva Conecta: 

https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12848-governo-federal-libera-r-1-milhao-para-obras-de-saneamento-basico-em-salvador
https://www.cbtu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8462&Itemid=1317&lang=pt
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes_imagens.php?codigo_sitemap=5567&codigo_sitemap_pai=96
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes_imagens.php?codigo_sitemap=5566&codigo_sitemap_pai=96
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Covid-19 – Soluções para Micro e Pequenas Empresas”. O evento reúne, semanalmente, até 10 
startups com ferramentas, tecnologias e soluções inovadoras que podem ser usadas por 
pequenos negócios para enfrentar a crise do novo coronavírus. Na quarta-feira passada (06), 
oito startups apresentaram soluções no setor de gestão de pessoas e trabalho remoto.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/  

 
Portaria amplia lista de produtos com imposto de importação zerado 
Com o objetivo de facilitar o combate à pandemia da Covid-19, o Ministério da Economia 
ampliou a lista de produtos enviados por remessa postal ou por encomenda aérea internacional 
que terão, até 30 de setembro de 2020, as suas alíquotas do Imposto de Importação zeradas. A 
lista inclui produtos que chegam ao Brasil por meio de remessa postal ou encomenda aérea 
internacional. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ | https://receita.economia.gov.br/ 

 
Sancionada lei que garante auxílio de R$ 2 bilhões a santas casas e hospitais filantrópicos 
Já está sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a Lei nº 13.995/2020, que pode liberar até R$ 
2 bilhões de auxílio da União para santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que 
atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). O dinheiro deverá ser 
utilizado em ações para combater a pandemia da Covid-19. A Lei também é assinada pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo ministro da Saúde, Nelson Teich. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 

Congresso promulga emenda constitucional que institui o Orçamento de Guerra 
A Emenda Constitucional nº 106/2020, que institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de 
contratações para enfrentamento de calamidade pública decorrente da pandemia, foi 
promulgada nesta quinta-feira (07) pelo Congresso Nacional. A medida, originária da “PEC do 
Orçamento de Guerra” (PEC 10/2020), simplifica os gastos do governo federal para o combate 
à pandemia de coronavírus. A votação da proposta foi concluída na Câmara na quarta-feira (06). 
A decisão vai agilizar compras, realizações de obras, contratação de pessoal temporário e 
serviços necessários para as ações de combate aos efeitos do novo coronavírus. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

 
BANCO CENTRAL 
 
Página especial sobre o Programa Emergencial de Suporte a Empregos: Clique aqui e acesse 
Fonte: Banco Central - Ascom 

 
BNDES 
 
Linha emergencial do BNDES para pequenas empresas alcança R$ 2 bilhões em aprovações 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) alcançou, na quinta-feira (07), a 
marca de R$ 2 bilhões de reais em aprovações de financiamentos para micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs) em ações referentes às medidas emergenciais de combate ao 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/startups-apresentam-solucoes-na-area-de-gestao-de-pessoas-voltadas-para-os-pequenos-negocios
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/portaria-amplia-lista-de-produtos-importados-com-imposto-de-importacao-zerado
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/maio/portaria-amplia-lista-de-produtos-enviados-por-remessa-postal-ou-por-encomenda-aerea-internacional-que-terao-aliquotas-de-imposto-de-importacao-zeradas-ate-30-de-setembro
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.995-de-5-de-maio-de-2020-255378351
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/sancionada-lei-que-garante-auxilio-de-r-2-bilhoes-a-santas-casas-e-hospitais-filantropicos
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C1B56FF9BE3FBB7622EA82A565782D82.proposicoesWebExterno1?codteor=1884152&filename=PEC+10/2020+%28Fase+2+-+CD%29
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/congresso-promulga-emenda-constitucional-que-institui-o-orcamento-de-guerra
https://www.bcb.gov.br/app/pese/
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coronavírus. Assim, a linha BNDES Crédito Pequenas Empresas já atingiu 40% do volume total 
previsto, R$ 5 bilhões para uso livre das empresas. O Banco estima em 124 mil os empregos que 
puderam ser mantidos com esses recursos em meio à crise. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 
 

BNDES financia produção de monitores hospitalares e ampliação da oferta de testes rápidos 
para Covid-19 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamentos às 
empresas Pro Life Equipamentos Médicos Ltda. e Labtest Diagnóstica S.A. para ampliação da 
produção de equipamentos médico hospitalares e da oferta de testes para diagnóstico da 
Covid-19, respectivamente. Os dois financiamentos permitirão a compra de insumos e a 
contratação de pessoal para atuar nas fábricas. Os apoios, ambos de R$ 10 milhões, totalizando 
R$ 20 milhões para as duas empresas, foram aprovados no âmbito do Programa BNDES de 
Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus, criado pelo BNDES para ajudar o 
sistema de saúde no combate à doença. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 

 
BNDES apoia crédito digital para micro e pequenas empresas sem acesso a financiamentos 
no sistema bancário 
Diante do cenário de maior restrição a crédito no sistema bancário tradicional com a pandemia 
do novo coronavírus, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
apoiará com até R$ 4 bilhões iniciativas que ofereçam crédito por meios alternativos na ponta 
a micro e pequenas empresas (MPEs), além dos microempreendedores individuais (MEI). Foi 
lançada nesta quinta-feira (07), uma chamada pública para seleção de fundos de crédito 
voltados a esses públicos. O objetivo é prover financiamento a empresas com pouco ou nenhum 
acesso a crédito bancário, além de aumentar a oferta de canais de financiamento e estimular 
ainda mais a concorrência entre agentes. O banco estima alcançar até 100 mil empresas com 
esta iniciativa.  
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 
 

CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: movimento nas agências segue controlado 
Veja os dados desta sexta-feira (08) e imagens do atendimento com poucas filas: Clique aqui 
Fonte: CAIXA - Ascom 

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

INMETRO 
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-apoia-credito-digital-para-micro-e-pequenas-empresas-sem-acesso-a-financiamentos-no-sistema-bancario/!ut/p/z1/zVVdc9owEPw1fjwkW_IHfaMpCSUQyrQpwS8ZWZZBLZYcSUCTX1-ZZCZtJzHpZNKpX2yddXu3p10b5egK5Yrt5Io5qRXb-PUyT64n_fPhiM7wBMdfKB58ICm9TIf4PIvQV5SjnCvXuDVaFqoU9loq66Tb8gNCgNe6FgGWdWOEsizASjvJJbMB5lo5sS11gA-JwBotGXAjSuk0lHIlHdtAwwyDWnKjQUAjbrZCMQuixbP-wYoaGBfWamBQScWUB6-FctqC0mCldaJmUPg4M1K37TZclmiZJlVCMxpDwkgINKYcCpLGwHlZij6nGatCtDjwT-dnJ6MBDSezi_gUz8NPyfg0Tkgyj1DePZ77fPzMNcCH_A74xbH5593wi5bvkQ5-5zD7SIZ4MDqZxHR4Hp71CVr6HtLnmyRosZNijy6VNrWXzOfHEYsq7ocZi4BQnAHFvIKM0ggiEcYpJ0nM-hUa4SMVEvzKCkfgo1fCj48dojeR_HZzkw-8U1rJ_3DoqsMqtdd_6ZXd7vXS59ro1pNmax_fiVqYlWilLp_a2JaMzPRkuvJMmFuDVJVGVy_N9oxWG13c-3-gCpJ5HCMqYYTpbY0Pr51r7LsAB3i_3_cOZHorvesVxkca32ijjWspWenEPbGnsNba-ln8CfFwYM-qvkNxLzJ1N_wselv4-G3h0zeFp_SV8ONjX8y_NMt_81952nH_sIGmrjNyKyV8r6ZDQpfj3d37C8iLW3I3EQt4WP9y89GfczUzxw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/21327/auxilio-emergencial-movimento-nas-agencias-segue-controlado
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20795/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros


 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria de Governo 

Secretaria Especial de Comunicação Social 

 

Reforço às recomendações para o trabalho remoto 
O Inmetro, entidade vinculada ao Ministério da Economia, reforça recomendação para que 
pessoas que apresentem sintomas de gripe ou que tiveram contato com indivíduos positivados 
para Covid-19 não devem, em hipótese alguma, frequentar o local de trabalho e sim realizar 
suas atividades remotamente. Outras situações em que o teletrabalho deve ser 
necessariamente adotado estão previstas na Orientação 05 do Comitê para Acompanhamento 
e Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. 
Para mais informações: https://www4.inmetro.gov.br/ 
 

RECEITA FEDERAL 
 
Receita Federal em São Paulo libera mais 5,75 milhões de máscaras e 390 mil testes para a 
Covid-19 
Nos dias 05 e 06 de maio, a equipe do Serviço de Despacho Aduaneiro (Sedad) da Alfândega de 
São Paulo (ALF/SP), localizada nos recintos alfandegados, liberou mais cargas para o 
enfrentamento à Covid-19. No total, foram liberados 390 mil testes para o diagnóstico da 
doença e 5,75 milhões de máscaras de Tecido Não Tecido (TNT). 
Para mais informações: https://receita.economia.gov.br/ 
 

○ Ministério da Educação 
 
Unifap entrega mais de 270 protetores faciais para unidades de saúde no Amapá 
A Comissão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) da Universidade Federal do Amapá 
(Unifap) entregou nesta semana 273 protetores faciais para 14 órgãos de saúde pública de 
municípios do Amapá. Foram doados 61 equipamentos para a prefeitura municipal de Macapá, 
20 para Pedra Branca do Amapari, 20 para Serra do Navio, 20 para Mazagão, 7 para Laranjal do 
Jari, 60 para o Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL), 10 para o Ponto de Atendimento Infantil 
(PAI), 30 para o Hospital Maternidade Mãe Luzia, 15 para Divisão de Atenção à Saúde Indígena 
(DIASE/DSEI) e 30 para a Unidade Mista de Saúde do Amapá. Conhecidos como “Face Shields”, 
os protetores faciais fazem parte do material essencial para evitar o contágio da Covid-19. A 
Unifap entregará mais 300 protetores a outros municípios do Estado nas próximas semanas. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
Instituto Santos Dumont orienta grávidas durante a pandemia de Covid-19 
Diante da pandemia de Covid-19 que o Brasil e o mundo enfrentam, o Instituto Santos Dumont 
(ISD), organização social financiada pelo Ministério da Educação (MEC), produziu uma série de 
publicações para orientação em casos de suspeita e confirmação da doença em mulheres 
grávidas. O conteúdo foi produzido por médicos infectologistas, obstetras e profissionais das 
áreas de enfermagem e fisioterapia com atuação no ISD, na Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap-RN) e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O conteúdo faz 
parte dos esforços do ISD para disseminar informações verídicas de atenção à saúde materno-
infantil no enfrentamento da Covid-19. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

https://www4.inmetro.gov.br/orientacao17-para-enfrentamento-da-pandemia-06-5-2020
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/maio/alfandega-de-sao-paulo-libera-mais-5-75-milhoes-de-mascaras-e-390-mil-testes-para-a-covid-19
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89541:unifap-entrega-mais-de-270-protetores-faciais-para-unidades-de-saude-no-amapa&catid=212&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89531:instituto-santos-dumont-orienta-gravidas-durante-a-pandemia-de-covid-19&catid=12&Itemid=86
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FNDE já liberou mais de R$ 720 milhões direto para escolas públicas na pandemia 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da 
Educação, já liberou R$ 721.651.342,00 para escolas públicas para combate à pandemia. Os 
recursos, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Básico, são fonte importante de renda 
para as instituições comprarem álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros 
produtos de higiene, por exemplo. O dinheiro é repassado para as escolas que já atualizaram 
os dados cadastrais no sistema PDDEweb e não possuem pendências sobre a prestação de 
contas de anos anteriores. Até o momento, 105.188 receberam. Quando as demais unidades 
atualizarem os cadastros, também ficarão aptas a obter recursos. O número pode chegar a 138 
mil escolas e o valor total, a R$ 900 milhões. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ | https://www.fnde.gov.br/ 

 
FNDE antecipa repasse de R$ 67,9 milhões da quarta parcela do transporte escolar 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC), antecipou o repasse de R$ 67,9 milhões, valor da quarta parcela do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), prevista para o final do mês. Os recursos 
são destinados a estados e municípios com estudantes da educação básica que residem em 
áreas rurais. As transferências foram requisitadas na quarta-feira, 6 de maio, e a ordem 
bancária, emitida na quinta, 7. O valor repassado a cada ente federativo pode ser conferido na 
seção "Liberação de recursos" da página do FNDE na internet. Incluindo esse montante, o 
PNATE transferiu, este ano, um total de R$ 267,2 milhões. “Como as escolas estão fechadas 
neste período de pandemia, municípios, estados e o Distrito Federal podem aproveitar os 
recursos do PNATE para manutenção da frota escolar, que também deve estar fora de 
funcionamento”, afirmou a presidente do FNDE, Karine Santos. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
Ações para educação profissional durante pandemia são tema de reunião com comissão da 
Câmara 
Em reunião on-line nesta quinta-feira (07), deputados federais conheceram as medidas que 
foram adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) para garantir a continuidade do ensino e da 
qualificação técnica em institutos federais, Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) 
e escolas técnicas, por exemplo. As ações foram detalhadas pelo secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica do MEC, Ariosto Antunes Culau, a parlamentares que integram 
comissão externa da Câmara que acompanha os trabalhos da pasta. O secretário ainda 
destacou que o MEC incentivou medidas de combate ao coronavírus com a abertura de crédito 
extraordinário no valor de R$ 24,7 milhões. Com os recursos, institutos puderam produzir álcool 
em gel, equipamentos de proteção individual e pesquisas sobre a pandemia. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
CAPES 
 

http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89521:fnde-ja-liberou-mais-de-r-720-milhoes-direto-para-escolas-publicas-na-pandemia&catid=384&Itemid=86
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http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89501:acoes-para-educacao-profissional-durante-pandemia-sao-tema-de-reuniao-com-comissao-da-camara&catid=209&Itemid=86
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Mães-cientistas: o desafio do dia a dia 
Como a maternidade, a ciência exige dedicação e entrega e transforma a vida das mulheres. 
Apesar de crescente, a presença feminina nas pesquisas ainda não está equiparada à dos 
homens e ser mãe não torna as coisas mais fáceis. “A sociedade exige que sejamos presentes e 
dedicadas, mas que tenhamos a justa paridade com os homens, em relação ao sucesso 
profissional”, apontou Zena Martins, diretora de Programas e Bolsas no País da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com a ascensão da participação 
feminina e a ocupação de cargos que exigem dedicação, “o desafio, agora, é conciliar seus 
múltiplos papéis, principalmente a maternidade e a vida profissional, que requerem cuidados 
especiais e disponibilidade de tempo”, avaliou Zena. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/ 

 
CAPES apoia pesquisas sobre Covid-19 no RJ 
Pesquisas sobre a eficácia de remédios comerciais contra a Covid-19 e o uso de radiação contra 
o vírus SARS-CoV-2 estão entre os novos trabalhos apoiados pelo Programa de Combate a 
Epidemias no RJ. No estado, 53 programas de pós-graduação stricto sensu receberam bolsas 
emergenciais diretas e já iniciam atividades. Financiadas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), elas apoiam cursos nas áreas 
Biomédicas, Exatas e Ensino de Ciências. Na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o programa de 
Biologia Celular e Molecular direcionou sua pesquisa para dois segmentos: análise de 
medicamentos e biotecnologia de vacinas. A primeira vertente estuda maneiras de usar 
remédios já existentes para o combate à Covid-19. No segundo caso, os cientistas buscam uma 
forma de prevenção contra o vírus. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
Ministério da infraestrutura lança podcast “Caminhos do Brasil” 
O Ministério da Infraestrutura lançou, nesta sexta-feira (08), o podcast “Caminhos do Brasil”, 
com notícias do setor de transporte – agora em áudio. Quinzenalmente, o programa vai trazer 
entrevistas com representantes dos modais rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário e 
também do trânsito. Além de uma seção fixa na página do ministério 
(www.infraestrutura.gov.br/podcast), o programa também estará disponível nas plataformas 
de áudio e nas redes sociais da Pasta. O programa de estreia traz uma entrevista com o 
secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, sobre os desafios do setor aéreo durante 
a pandemia de coronavírus. 
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br/ | https://www.anac.gov.br/ 

 
ANTT 
 
 
 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10303-maes-cientistas-o-desafio-do-dia-a-dia
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10301-capes-apoia-pesquisas-sobre-covid-19-no-rj
https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9773-minist%C3%A9rio-da-infraestrutura-lan%C3%A7a-podcast-%E2%80%9Ccaminhos-do-brasil%E2%80%9D.html
https://www.anac.gov.br/noticias/2020/ministerio-da-infraestrutura-lanca-podcast-201ccaminhos-do-brasil201d
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ANTT altera norma sobre Participação e Controle Social 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou ontem (07) no Diário Oficial da União a 
Resolução nº 5.887 que altera a Resolução nº 5.624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe 
sobre os meios do Processo de Participação e Controle Social no âmbito da ANTT. O objetivo da 
norma é adequar à situação de emergência pública em decorrência do coronavírus (Covid-19). 
Para mais informações: http://www.antt.gov.br/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
DEPEN 
 
Depen recebe novo lote de materiais de combate à Covid-19 do Ministério da Saúde e envia 
ao Pará 
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) recebeu novo lote de doações do Ministério 
da Saúde de materiais de combate à covid-19 e encaminhou para o sistema prisional do estado 
do Pará. Foram enviados álcool 70%, avental descartável, avental impermeável, touca 
descartável, protetor facial e máscaras. Essa é a terceira vez que o Depen recebe doações do 
Ministério da Saúde de materiais de combate ao Coronavírus. Em abril, um dos carregamentos 
foram para as penitenciárias do Distrito Federal. Foram entregues na Unidade Penitenciaria PDF 
2, localizada no Complexo Penitenciário da Papuda: 50.400 máscaras, 4 mil luvas de 
procedimento, 4 mil toucas hospitalares, 1920 aventais descartáveis, 504 unidades de álcool 
gel 70%, 500 máscaras de proteção respiratória. 
Para mais informações: http://depen.gov.br/DEPEN 
 
FUNAI 
 
Covid-19: Funai ultrapassa a marca de 17 mil cestas de alimentos distribuídas a indígenas no 
Brasil 
A Funai já tem promovido as ações de proteção a comunidades indígenas conforme sugere o 
manifesto lançado recentemente pelo fotógrafo Sebastião Salgado. Desde o mês de março, a 
Fundação implementou uma série de medidas para prevenir o contágio da Covid-19 entre as 
populações indígenas. Já foram entregues às aldeias um total de 17.706 cestas básicas (sendo 
12.015 com recursos próprios e 5.691 cestas de doações). 
Para mais informações: http://www.funai.gov.br 
 

Coordenação da Funai em Cacoal (RO) já distribuiu 1 mil cestas de alimentos  
Em mais um vídeo da série sobre as ações das Coordenações Regionais da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), confira os trabalhos da unidade de Cacoal (RO), que já entregou cerca de 1 mil 
cestas de alimentos a indígenas da região. A iniciativa deve beneficiar 640 famílias das etnias 
Paiter Suruí, Cinta Larga, Apurinã, Kwazá - Aikanã e Sakyrabiat. Clique aqui para ver o vídeo.  
Para mais informações: http://www.funai.gov.br 
 

○ Ministério de Minas e Energia 

http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/ANTT_altera_norma_sobre_Participacao_e_Controle_Social.html
http://depen.gov.br/DEPEN/depen-recebe-novo-lote-de-materiais-de-combate-ao-covid-19-do-ministerio-da-saude-e-envia-ao-para
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6097-covid-19-funai-ultrapassa-a-marca-de-17-mil-cestas-de-alimentos-distribuidas-a-indigenas-no-brasil
https://youtu.be/I0LsAsPeM28
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6107-coordenacao-da-funai-em-cacoal-ro-ja-distribuiu-1-mil-cestas-de-alimentos-veja-video
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ANP 
 
Monitoramento do suprimento de gás de cozinha em todo o Brasil 
O monitoramento do abastecimento de gás de cozinha (GLP) vem sendo continuamente 
realizado pela ANP, por meio da observação dos indicadores de monitoramento de suprimento 
ao longo dos dias e em comunicação com os agentes de mercado. A Agência vem notando uma 
normalidade do abastecimento, apesar da continuidade de demanda elevada por GLP nessas 
últimas semanas quando comparada ao mesmo período de 2019. Mesmo diante desse vetor 
de normalização do abastecimento, toda a cadeia de suprimento e de distribuição de GLP 
continua sendo monitorada diariamente pela ANP, com o objetivo de proporcionar a exata 
dimensão do comportamento de mercado desse produto e de garantir o abastecimento em 
todo território nacional. 
Para mais informações: http://www.anp.gov.br/ 

 
○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 
Ministério e UFRJ disponibilizam material que facilita a comunicação em ambiente hospitalar 
Em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Ministério da Mulher da 
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) oferece material para facilitar a comunicação entre 
profissionais de saúde e pacientes infectados com o novo coronavírus (Covid-19) que não 
possuem fala ou escrita funcional. O Caderno de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) foi 
desenvolvido pela equipe do curso de Terapia Ocupacional da UFRJ e apresenta um sistema de 
símbolos que, por meio de pranchas, pode ser utilizado para indicar o estado geral do paciente 
e suas necessidades físicas, espirituais, sociais e emocionais. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

Em live, voluntariado e estudos entre a juventude é incentivado durante a pandemia 
Na última quarta-feira (06), o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) realizou uma live sobre o voluntariado jovem, em que foram destacados os trabalhos 
realizados pelas organizações sociais e seu impacto na vida da população mais vulnerável. O 
bate-papo, iniciativa da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), contou com a participação da 
secretária, Jayana Nicaretta e da presidente da Agência de Transformação Social (IECAP), 
Renata Hargreaves. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 
Ministério firma parceria com a Avon para enfrentar violência doméstica durante a pandemia 
Em parceria com o Instituto Avon e outras 10 instituições da sociedade civil e do poder público, 
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) integra o Programa Você 
Não Está Sozinha. A iniciativa é uma resposta ao aumento de casos de violência doméstica 
durante o período de quarentena adotado para conter o avanço da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) no Brasil. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

http://www.anp.gov.br/noticias/5756-monitoramento-do-suprimento-de-gas-de-cozinha-em-todo-o-brasil-2
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-e-ufrj-disponibilizam-material-que-facilita-a-comunicacao-em-ambiente-hospitalar
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/em-live-voluntariado-e-estudos-entre-a-juventude-e-incentivado-durante-a-pandemia-1
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-firma-parceria-com-a-avon-para-enfrentar-violencia-domestica-durante-a-pandemia


 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria de Governo 

Secretaria Especial de Comunicação Social 

 

 
Plano de contingência destina R$ 1,2 bilhão para pessoas em situação de rua 
A mais nova etapa do Plano de Contingência para Pessoas Vulneráveis repassará R$ 1,2 bilhão 
para que os municípios invistam no fortalecimento da rede do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). O objetivo é garantir o atendimento de mais de 101 mil pessoas que vivem em 
situação de rua.  
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 
○ Ministério das Relações Exteriores 

 
Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados: 21.086 
pessoas 
Número estimado de brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos aguardando 
repatriação: cerca de 4.600 pessoas 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 
Mais de 1.600 cidadãos já foram repatriados da Bolívia 
Até o momento, o Consulado em Cochabamba, Bolívia, já repatriou mais de 1.600 pessoas por 
via terrestre. Além de organizar diretamente caravanas de ônibus, o Consulado também 
viabiliza fretamentos realizados por iniciativa da comunidade local, providenciando todas as 
autorizações necessárias junto às autoridades bolivianas e brasileiras. A Embaixada do Brasil 
em La Paz colabora com gestões junto às autoridades do Governo boliviano. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 

 
Brasileiros são repatriados do Paquistão 
A Embaixada em Islamabad, Paquistão, que repatriou 6 brasileiros que se encontravam retidos 
na cidade de Lahore, tem nova operação de repatriação está prevista para o dia 9 de maio, 
sábado. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 

○ Ministério da Saúde 
 

Rio de Janeiro recebe mais 1,3 milhão de Equipamentos de Proteção Individual 
O estado do Rio de Janeiro recebeu nesta sexta-feira (8) um carregamento de 1,3 milhão de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIS) que serão usados pelos profissionais de saúde que 
estão na linha de frente fazendo atendimento aos pacientes com coronavírus. Desse total, 
1.182.476 de EPIS estão indo para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que fará a 
distribuição aos municípios conforme a necessidade, e 182.030 foram entregues aos hospitais 
federais do Rio de Janeiro, administrados pelo Ministério da Saúde. Os materiais serão usados 
para garantir a proteção de profissionais de saúde no atendimento à pacientes com 
coronavírus. A medida faz parte do pacote de ações em apoio aos estados e municípios para 
fortalecer os serviços de saúde. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/plano-de-contingencia-destina-r-1-2-bilhao-para-pessoas-em-situacao-de-rua
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46856-rio-de-janeiro-recebe-mais-1-3-milhao-de-epis
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Ministério da Saúde habilita mais 116 leitos de UTI 
O Ministério da Saúde continua reforçando o combate ao coronavírus. Nesta sexta-feira (8), a 
pasta habilitou mais 116 leitos de UTI para atendimento exclusivo aos pacientes graves ou 
gravíssimos da doença. As novas habilitações contemplam as populações de quatro estados 
brasileiros: Rio de Janeiro, Amapá, Tocantins e Mato Grosso do Sul. As portarias que autorizam 
o pagamento já estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Cada um desses leitos 
receberá a diária de R$ 1,6 mil - o dobro do valor pago normalmente. Ao todo, essas novas 
habilitações somam um investimento de mais R$ 16,7 milhões, pagos em parcela única aos 
estados e municípios beneficiados. Do total desses novos leitos, 110 são de UTI adulto e 6 de 
UTI pediátrica. O repasse de recursos em dobro para custear estas internações está garantido 
pelo prazo de 90 dias, podendo ser estendido enquanto durar a situação de emergência em 
saúde pública por conta da pandemia por coronavírus. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 

 
Ministério da Saúde: compromisso com a Residência Médica brasileira 
O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
(SGTES), vem a público ratificar seu compromisso com a regularidade dos pagamentos de bolsas 
concedidas para Programas de Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde, 
através da adoção de procedimentos internos que minimizam a inconsistência de informações 
nos cadastros realizados pelos próprios residentes ou instituições de ensino. Atualmente, o 
Ministério da Saúde financia o total de 22.302 bolsas, sendo 13.496 de Residência Médica e 
8.806 de Residência em Área Profissional da Saúde. Deste total, 10.520 são de residência em 
primeiro ano (R1) e cujos 4.199 cadastros iniciais apresentam inconsistência nas informações 
transmitidas, representando o quantitativo das bolsas em atraso. A maior parte, em 
decorrência de erro no dígito verificador da conta bancária ou CPF inválido do residente. o 
Ministério da Saúde compromete-se a regularizar a situação dos atrasos constatados, ante a 
efetivação dos pagamentos das bolsas aos residentes, até o próximo dia 15 de maio. 
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/ 
 
ANVISA 
 
Situação da embarcação Baru Mucura 
No dia 5 de maio, a Anvisa identificou inconsistências no livro médico de bordo e aplicou 
impedimento à embarcação. No dia 6 de maio, a agência marítima que representa legalmente 
a embarcação protocolou confirmação de que havia 4 tripulantes positivados para Covid-19 a 
bordo do Baru Mucura. Assim, a Anvisa solicitou a avaliação médica sobre a situação de saúde 
do restante da tripulação e também dos positivados. A Anvisa exige, dentre outras coisas, 
atualizar o estado clínico dos positivados e seus contactantes a cada 24 horas. Também proibiu 
trocas de turma, exigiu o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a bordo; 
determinou a intensificação dos procedimentos limpeza. A Anvisa obriga, ainda, a distribuição 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46855-ministerio-da-saude-habilita-mais-116-leitos-de-uti
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46853-ministerio-da-saude-compromisso-com-a-residencia-medica-brasileira
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de máscara a todos embarcados e determinou que todos os tripulantes da embarcação sejam 
orientados sobre cuidados pessoais. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
Covid-19: saiba como notificar problemas com testes 
A Anvisa reforça que eventuais problemas identificados durante o uso de testes para Covid-19 
devem ser notificados ao órgão. Embora já seja de conhecimento dos profissionais de saúde, a 
regra está sendo reforçada durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).  
A prática é essencial, pois depois de recebidas e organizadas, as informações formam um banco 
de dados que serve de subsídio para o planejamento e a execução de ações de inspeção, 
fiscalização e coleta de amostras para análises. O objetivo é manter o monitoramento contínuo 
dos produtos, visando a garantia da sua qualidade, segurança e eficácia. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
Nota da Anvisa sobre o PL 864/20 
Desde o dia 12 de março do presente ano, a Anvisa adotou tempestivamente uma série de 
medidas de flexibilização e priorização na avaliação de produtos para o enfrentamento da 
pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A avaliação de todos os produtos 
submetidos à avaliação da Anvisa relacionados ao enfrentamento da pandemia foi priorizada 
pela Agência e o tempo médio de avaliação foi reduzido a poucos dias. Até a data de hoje, foram 
aprovadas mais de 50 regulamentações e orientações para facilitar o acesso da população a 
produtos adequados para o enfrentamento da pandemia.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
Estruturas de desinfecção de pessoas podem provocar risco à saúde 
A Anvisa publicou, nesta quinta-feira (07), a Nota Técnica 38/2020, com informações sobre 
estruturas (câmaras, cabines ou túneis) para desinfecção de pessoas. De acordo com o material, 
a Agência não encontrou evidências científicas, até o momento, de que o uso dessas estruturas 
seja eficaz no combate ao novo coronavírus. Mais do que isso, o uso dessas estruturas pode 
produzir importantes efeitos adversos à saúde, já que os produtos químicos supostamente 
utilizados nesses procedimentos, com exceção do ozônio, foram aprovados pela Anvisa para 
desinfecção exclusiva de superfícies, não de seres humanos. Dentre os possíveis efeitos 
adversos estão: reações alérgicas, irritação na pele, no nariz, na garganta e no trato respiratório, 
bronquite, entre outros. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
ANS 
 
ANS reúne órgãos de defesa do consumidor para discutir ações de combate à Covid-19 
Dando sequência à série de reuniões extraordinárias que vem realizando com os membros da 
Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), a diretoria da ANS debateu na quinta-feira (07), com 
representantes de órgãos de defesa do consumidor, sobre a gestão de leitos do sistema de 
saúde.  

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=situacao-da-embarcacao-baru-mucura&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5874147&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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=covid-19-saiba-como-notificar-problemas-com-testes&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5873969&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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=nota-da-anvisa-sobre-o-pl-864-20&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5873382&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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=estruturas-de-desinfeccao-de-pessoas-nao-sao-eficazes&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5873301&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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Para mais informações: http://www.ans.gov.br/ 
 

Campanha da ANS reforça recomendação pelo uso de máscara de proteção contra o 
Coronavírus 
Para reforçar junto à sociedade a importância do uso da máscara como forma de proteção e 
combate ao Coronavírus, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está fazendo uma 
campanha em suas redes sociais para incentivar a medida. As mensagens alertam que o cuidado 
é pessoal, mas os benefícios da utilização do equipamento são coletivos: ao usar a máscara, 
além de se proteger contra o vírus que pode estar circulando à sua volta, a pessoa impede a 
transmissão da Covid-19 aos demais, caso esteja com a doença e ainda não saiba. Os posts estão 
sendo disseminados nas redes sociais da ANS – Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram - com 
a hasthag #EuUsoMáscara, chamando atenção para a responsabilidade individual e coletiva no 
combate à pandemia. Junto com os cuidados básicos de higiene e distanciamento e isolamento 
social recomendados pelas autoridades de saúde, a utilização desse equipamento protetivo não 
é apenas um cuidado pessoal, mas um compromisso com a saúde de todas as pessoas que nos 
cercam. 
Para mais informações: http://www.ans.gov.br/ 

 
ANS realiza 2ª reunião virtual com representantes da Câmara de Saúde Suplementar 
Na tarde desta quarta-feira (06), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) promoveu a 
2ª reunião virtual extraordinária da Câmara de Saúde Suplementar, desta vez apenas com as 
entidades que representam operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços de saúde. 
Na pauta, ações para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e debate de temas, 
como: as principais dificuldades encontradas no momento e sugestões de propostas para 
solucioná-las; a importância do levantamento de dados específicos sobre o cenário atual do 
setor; a gestão dos leitos privados. 
Para mais informações: http://www.ans.gov.br/ 

 
FIOCRUZ 
 
VideoSaúde promove mostra e chamada aberta de audiovisual durante a pandemia 
Que saúde e ciência são temas importantes, ninguém discute. Mas num momento como o atual, 
em que a pandemia de Covid-19 se tornou uma das principais preocupações mundiais, os dois 
assuntos estão cada vez mais presentes na rotina das pessoas. Para estimular a reflexão e o 
conhecimento sobre esses temas, a VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz promove duas 
iniciativas que integram informação e comunicação no enfrentamento da pandemia e na 
promoção da saúde. A primeira é a mostra online 'Ciência, saúde e sociedade', que reúne 30 
filmes do acervo da VideoSaúde no Portal Fiocruz, para serem acessados e assistidos de casa. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
Nova cartilha de saúde mental aborda crianças na pandemia 
“A pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) tem trazido mudanças na vida cotidiana 
das crianças. Há indícios de que a taxa de mortalidade nessa faixa etária é relativamente menor 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5511-ans-reune-orgaos-de-defesa-do-consumidor-para-discutir-acoes-de-combate-a-covid-19
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5509-campanha-da-ans-reforca-recomendacao-pelo-uso-de-mascara-de-protecao-contra-o-coronavirus
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5510-ans-realiza-2-reuniao-virtual-com-representantes-da-camara-de-saude-suplementar
https://portal.fiocruz.br/noticia/videosaude-promove-mostra-e-chamada-aberta-de-audiovisual-durante-pandemia
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em comparação a outros grupos, como adultos e idosos. No entanto, é preciso afirmar que 
todas as crianças estão suscetíveis às repercussões psicossociais da pandemia. A desigualdade 
social também determina diferentes níveis e condições de vulnerabilidade sobre a experiência 
da infância, de modo que os profissionais da saúde devem estar atentos às demandas de 
atenção e cuidado que se produzem nessa situação”. Essa é a reflexão proposta pela nova 
cartilha da série Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19, elaborada por 
pesquisadores colaboradores do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres 
em Saúde (Cepedes/Fiocruz), sob coordenação de Débora Noal e Fabiana Damásio, diretora da 
Fiocruz Brasília. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
Ensp inicia pesquisa inédita sobre delivery de comida e saúde 
Nos últimos anos, o hábito de pedir comida por aplicativos se tornou comum na população 
brasileira, em especial nos grandes centros urbanos. No atual momento de distanciamento 
social, em razão da pandemia de Covid-19, é possível que esse seja um dos principais meios de 
aquisição de comida pronta para consumo. Com o objetivo de analisar os fatores envolvidos na 
decisão de comprar e as escolhas alimentares feitas nesse ambiente virtual, a aluna do curso 
de mestrado em Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP, Laís Vargas Botelho, está conduzindo 
a pesquisa Ambiente alimentar virtual: estudo sobre o uso de aplicativos de entrega de comida 
e sua associação com a alimentação e com o estado nutricional em residentes da região 
metropolitana do Rio de Janeiro. O questionário para participação pode ser acessado aqui. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
HEMOBRÁS 
 
Doação de toneladas de recicláveis auxilia cooperativa durante pandemia 
A Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS) da Hemobrás doou três toneladas de resíduos 
recicláveis recolhidos ao longo do segundo semestre de 2019. A doação foi realizada para a 
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (COOCENCIPE), que comemorou a iniciativa 
tendo em vista a impossibilidade de coleta de materiais nas ruas e em outros locais durante o 
período de pandemia. Após o recolhimento de tudo o que é coletado nas lixeiras da fábrica, os 
materiais recicláveis são classificados, pesados, registrados e se aplicável, prensados. Foram 
doados vidros, metais, papéis, plásticos e mantas plásticas/alumínio, que poderão ser 
comercializados, auxiliando na renda dos integrantes da cooperativa. Por enquanto, o material 
ficará armazenado de quarentena até que a situação se normalize e os funcionários possam 
retomar as atividades de maneira efetiva. 
Para mais informações: https://www.hemobras.gov.br/ 

 
○ Secretaria-Geral 

 
 
 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/crianc%cc%a7as_pandemia.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/05/crianc%cc%a7as_pandemia.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/nova-cartilha-de-saude-mental-aborda-criancas-na-pandemia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql_Nyeb9_ABbiCLNjPG80QA0q6k6V1_y5RxOdl7ESn33I2w/viewform
https://portal.fiocruz.br/noticia/ensp-inicia-pesquisa-inedita-sobre-delivery-de-comida-e-saude
https://www.hemobras.gov.br/NoticiaDetalhe/Imprensa%5cNoticias/Doacaodetoneladasdereciclaveisauxiliacooperativa/Noticias/771?TopFolderPath=%5cRoot%5cContents%5cWebsite%5cImprensa
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Governo presta auxílio financeiro de R$ 2 bilhões a hospitais filantrópicos 
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou integralmente o Projeto de Lei nº 
1006/2020 que presta auxílio financeiro de R$2 bilhões pela União às santas casas e hospitais 
filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no exercício de 2020. O objetivo da Lei 13.995, publicada nesta quarta-feira (06), 
é permitir a atuação coordenada dos hospitais no combate à pandemia da Covid-19. Os recursos 
disponibilizados terão aplicação obrigatória na aquisição de medicamentos, de suprimentos, de 
insumos e produtos hospitalares, de equipamentos e instalações, bem como na contratação e 
pagamento de profissionais de saúde dedicados ao combate do novo coronavírus. O critério de 
rateio do auxílio financeiro, segundo o texto legal, será definido pelo Ministério da Saúde. Para 
ler a íntegra da Lei nº 13.995, clique aqui. 
Para mais informações: https://www.gov.br/secretariageral/ 

 
○ Ministério do Turismo 

 
Dia Nacional do Turismo: preparando o futuro do setor! 
Nesta sexta-feira (08.05), Dia Nacional do Turismo, nada melhor do que reverenciar atividades 
ligadas ao mercado de viagens e que, em meio à pandemia do novo coronavírus, unem forças 
para superar impactos e, ao mesmo tempo, preparar a retomada. Em todo o Brasil, além do 
governo federal, estados, municípios e entidades privadas buscam alternativas que não só 
garantam a sobrevivência de negócios e empregos, mas também estimulem a procura pelos 
variados atrativos do país no futuro. De olho na volta à normalidade, o Ministério do Turismo, 
por exemplo, além de adotar medidas de socorro ao segmento, criou um espaço no seu portal 
que divulga vídeos promocionais de diversos destinos. O objetivo é cativar o interesse do 
viajante e convidar o público a concretizar, passada a crise, o desejo de desfrutar dos inúmeros 
atrativos que fazem a fama do Brasil mundo afora. O ministro Marcelo Álvaro Antônio aposta 
no potencial nacional para fazer frente aos desafios do pós-pandemia. 
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/ 

 
● PONTO DE ATENÇÃO 

 
○ Casa Civil 

 
Notícia falsa: Funai não está distribuindo cestas contaminadas no Pará 
A pandemia de coronavírus gera, entre outras consequências, uma onda de notícias falsas que 
podem gerar sérios danos para os envolvidos. Um exemplo deste grave problema é a 
informação de que a Fundação Nacional do Índio (Funai) estaria distribuindo cestas de 
alimentos infectadas pelo novo coronavírus a indígenas do estado do Pará. A fake news vem 
sendo divulgada nos últimos dias em emissoras de rádio locais, causando desinformação e 
preocupação entre os indígenas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 
 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.995-de-5-de-maio-de-2020-255378351?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3FqSearch%3Dlei%252013.995
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/governo-presta-auxilio-financeiro-de-r-2-bilhoes-a-hospitais-filantropicos
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13499-dia-nacional-do-turismo-preparando-o-futuro-do-setor.html
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/noticia-falsa-funai-nao-esta-distribuindo-cestas-contaminadas-no-para
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○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
 
CORREIOS 
 
Auxílio Emergencial – Atuação dos Correios 
A respeito do anúncio feito ontem (07/05), pelo Ministério da Cidadania, os Correios informam 
que a atuação da empresa em apoio ao Auxílio Emergencial ainda demanda ajustes em 
procedimentos e questões técnicas, a serem realizados em conjunto com o ministério. Dessa 
forma, as agências dos Correios ainda não estão aptas a realizar qualquer serviço relacionado 
ao Auxílio Emergencial. Mais informações serão divulgadas oportunamente. 
Para mais informações: http://www.correios.com.br/ 
Veja também: Parceria vai permitir o cadastramento do auxílio emergencial nas agências dos Correios 

  
○ Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 
 
Especialistas analisam a disponibilidade de leitos no país e discutem possibilidades 
O sistema é único, mas, na vida real, tem gente que usa o serviço público e tem quem pague 
por um serviço privado. O sistema é público, mas um volume considerável de renúncia fiscal do 
Estado ajuda a manter a clientela dos planos de saúde, que se resume a menos de 25% da 
população. O sistema é universal, mas no momento em que a pandemia gerou uma corrida às 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), cresce o número de pessoas que morrem em casa, sem 
atendimento, mesmo quando hospitais particulares da região ainda têm leitos desocupados. É 
verdade que essas contradições são muito mais antigas do que a Covid-19. Elas nasceram 
exatamente no momento em que a Constituição Federal estabeleceu, por um lado, que saúde 
é direito de todos e dever do Estado e, por outro, que as instituições privadas poderiam 
participar “de forma complementar” do Sistema Único de Saúde, o SUS, que acabava de ser 
criado. Trinta e dois anos depois, em meio à crise sanitária causada pela pandemia de novo 
coronavírus, o país se deparou com um retrato alarmante daquilo que foi concebido apenas 
como um ‘complemento’: em todo o Brasil, enquanto o SUS tem cerca de 13,6 leitos de UTI 
disponíveis para cada 100 mil habitantes, no setor privado esse número sobre para 62,6, de 
acordo com uma nota técnica produzida pelos pesquisadores Nilson do Rosário, da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) e Marcos Junqueira, da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 

● AGENDA 
 

○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 
CONAB 
 

http://www.correios.com.br/noticias/auxilio-emergencial-2013-atuacao-dos-correios
https://portal.fiocruz.br/noticia/especialistas-analisam-disponibilidade-de-leitos-no-pais-e-discutem-possibilidades
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Nova operação para transporte de cestas básicas em apoio a populações vulneráveis à Covid-
19 
Na próxima terça-feira (12), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará leilão 
para contratar serviço de frete para remover 71.206 cestas básicas que serão destinadas a 
indígenas e quilombolas dos estados do Amazonas e Pará. Essas ações da Conab são para dar 
apoio às populações mais vulneráveis do país devido à pandemia de coronavírus. As cestas 
foram disponibilizadas pela Conab com recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH). 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/  
 

○ Ministério da Economia 
 
CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: CAIXA abre 680 agências neste sábado (09) 
A CAIXA vai abrir 680 agências neste sábado (09), de 8h às 12h, para atendimento do saque em 
espécie dos beneficiários do Auxílio Emergencial que recebem pela Poupança Social Digital. Nos 
municípios que contam com mais de uma agência, o banco abrirá 50% das unidades. Também 
estarão abertas as unidades dos municípios que contam com apenas uma agência. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ | https://caixanoticias.caixa.gov.br/  

 
○ Ministério das Relações Exteriores 

 
Próximos voos de repatriação 
● A Embaixada em Quito, Equador, obteve a realização de voo comercial Quito/São Paulo no 

dia 9 de maio, próximo sábado.  
● As Embaixadas em São José, Costa Rica, e no Panamá confirmaram voo de repatriação na 

próxima terça-feira, 12 de maio. 
● Os Consulados-Gerais em Roma e Milão contrataram voo para repatriar 300 brasileiros, com 

partida prevista para 13 de maio. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 

● NÚMERO DE CASOS 
 
Brasil registra 145.328 casos de coronavírus e 9.897 (6,8%) óbitos. Do total de casos 
confirmados, 59.297 (40,8%) estão recuperados* e outros 76.134 (52,4%) estão em 
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão. 
 

https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/3366-nova-operacao-para-transporte-de-cestas-basicas-em-apoio-a-populacoes-vulneraveis-ao-covid-19
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/21298/auxilio-emergencial-caixa-abre-680-agencias-neste-sabado-9
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/21297/audio-auxilio-emergencial-caixa-abre-agencias-no-sabado-8
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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. 


