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● DESTAQUES 

 

○ Auxílio Emergencial: Mais de 93% dos beneficiários que receberam o Auxílio Emergencial já             
movimentaram seus recursos 

○ Aeronave da Força Aérea transporta cilindros de oxigênio para região de fronteira do             
Amazonas 

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

 
○ Casa Civil 

 
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 para que os municípios invistam no fortalecimento da rede do Sistema Único de              
Assistência Social (SUAS). O objetivo é garantir o atendimento e o antigamente de mais de               
101 mil pessoas que vivem em situação de rua. O recurso será pago em duas parcelas para o                  
cofinanciamento trimestral do SUAS, a serem pagas nos dias 08 de maio — abrangendo os               
meses de abril, maio e junho — e 08 de junho — referente aos meses de julho, agosto e                   
setembro. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

Solidariedade: brasileiros e venezuelanos se unem no combate à Covid-19 
Em Boa Vista, no estado de Roraima, venezuelanos e brasileiros se unem, cada vez mais, por                
um futuro melhor. Homens e mulheres de ambos os países estão trabalhando            
voluntariamente na confecção de materiais de proteção, como máscaras, jalecos, toucas de            
cabelo e botas descartáveis, para serem usados no combate ao novo coronavírus. Os             
equipamentos de proteção individual (EPI) fabricados servirão para garantir segurança          
durante as ações no hospital temporário construído para o acompanhamento e tratamento            
contra a Covid-19, na chamada Área de Proteção e Cuidados (APC). A iniciativa além de unir                
em torno da solidariedade envolve uma grande cadeia de entidades públicas e privadas do              
Estado. Até o momento, já foram confeccionadas duas mil unidades de cada um dos tipos de                
EPI produzidos e a meta é entregar 20 mil. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Linha emergencial do BNDES para pequenas empresas alcança R$ 2 bilhões em aprovações 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) alcançou, na quinta-feira (7), a            
marca de R$ 2 bilhões de reais em aprovações de financiamentos para micro, pequenas e               

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/plano-de-contingencia-destina-r-1-2-bilhao-para-pessoas-em-situacao-de-rua
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/solidariedade-brasileiros-e-venezuelanos-se-unem-no-combate-a-covid-19
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médias empresas (MPMEs) em ações referentes às medidas emergenciais de combate ao            
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. O volume de aprovações vem                
acelerando nos últimos dias, tendo média diária de R$ 135 milhões nesta semana, até a               
quinta-feira. A linha já beneficiou quase cinco mil clientes, em 5.330 operações. De todo o               
volume de recursos até agora aprovados, 70% se destinam às médias empresas, 24% às              
pequenas e outros 6% às microempresas. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
PRF realiza escolta de ventiladores pulmonares para tratamento da Covid-19 no RJ 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na noite de quinta-feira (7), a escolta de              
ventiladores pulmonares que foram adquiridos pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O material             
será utilizado nos leitos exclusivos para tratamento de pessoas com a Covid-19, no Hospital de               
Campanha do Riocentro, no RJ. 
 
Foram mais de 400 quilômetros percorridos pelas equipes da PRF de São Paulo e do Rio de                 
Janeiro, onde a escolta teve seu início no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São              
Paulo, e destino final o Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oeste do RJ. Ao todo,                 
foram utilizadas seis viaturas e 16 policiais rodoviárias federais, em cerca de nove horas de               
viagem. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

○ Ministério da Defesa 
 

Aeronave da Força Aérea transporta cilindros de oxigênio para região de fronteira do             
Amazonas 
O Ministério da Defesa continua coordenando as atividades da Operação COVID-19, ativada            
desde 20 de março para o planejamento do emprego das Forças Armadas no combate à               
pandemia causada pelo novo Coronavírus. No sábado (09), uma aeronave C-105 da Força             
Aérea Brasileira (FAB) decolou de Manaus (AM) com destino ao município de São Gabriel da               
Cachoeira (AM), a mais de 800 km da capital amazonense, transportando 20 cilindros de              
oxigênio para apoiar o tratamento dos pacientes da localidade. Neste domingo (10), mais 50              
cilindros chegaram ao município, situado no extremo norte do País, próximo à fronteira do              
Brasil com a Colômbia e a Venezuela. O esforço também teve a participação da 2ª Brigada de                 
Infantaria de Selva do Exército Brasileiro. 
 
Também na Região Norte, em Marabá (PA), o 52º Batalhão de Infantaria de Selva realizou               
patrulhas de higienização na Feira Comercial do bairro Laranjeiras, em praças e áreas comuns              
do município. Já em Itaituba (PA), houve uma campanha de conscientização da população             
realizada pelo 53° Batalhão de Infantaria de Selva, que distribuiu panfletos e alertou a              
população local quanto ao risco de contaminação e sintomas da COVID-19. A mesma ação foi               
realizada por militares da Marinha do Brasil na Capitania Fluvial de Santarém (PA), durante              

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/linha-emergencial-do-bndes-para-pequenas-empresas-alcanca-r-2-bilhoes-em-aprovacoes
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/prf-realiza-escolta-de-ventiladores-pulmonares-para-tratamento-da-covid-19-no-rj
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Inspeção Naval na orla de Santarém, e no município de Raposa (MA), pela Capitania dos               
Portos do Maranhão. 
 
Na Região Nordeste, o Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou as              
desinfecções do Aeroporto Internacional de João Pessoa (PB) e do Departamento Estadual de             
Trânsito do Rio Grande do Norte. Os trabalhos foram realizados em horário reservado, sem a               
concentração de pessoas nos locais, facilitando a aplicação dos produtos químicos de forma             
segura. As atividades contaram com militares habilitados para a descontaminação de           
ambientes, material e pessoal, em Estágios de Capacitação ministrados pela Equipe de            
Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 3º Distrito Naval. 
 
No Centro-Oeste, a ação de destaque nos últimos dias foi a doação voluntária de sangue. Em                
Cuiabá (MT), a 57 militares da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada compareceram ao             
Hemocentro da capital mato-grossense, que tem o abastecimento de seus estoques defasado            
por conta da pandemia. Em Barra do Garças (MT), integrantes do 58° Batalhão de Infantaria               
Motorizado doaram sangue no Hemocentro local e realizaram ações de conscientização à            
população do Vale do Araguaia. Para isso, foram montados postos de higienização,            
distribuição de máscaras e orientações de medidas preventivas em parceria com a Defesa Civil              
e a Vigilância Sanitária. 
 
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, podem ser encaminhadas ao             
Gabinete de Crise, que determina a melhor forma de atendimento. 
 
Para acessar fotos da Operação COVID-19, visite o Flickr da Operação. 
Fonte: Ministério da Defesa - Ascom 

 
Forças Armadas fornecem apoio psicológico durante pandemia de COVID-19 
Durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus em todo mundo, a preocupação de             
exposição à doença e o distanciamento social podem gerar períodos de estresse além do              
usual na população. Por isso, as equipes especializadas em psicologia das Forças Armadas se              
prepararam para enfrentar possíveis problemas psicológicos causados pelo panorama atual.          
Diversas ações visam cuidar e auxiliar pessoas que passam por eventos potencialmente            

 

https://www.defesa.gov.br/noticias/67179-centro-de-operacoes-conjuntas-do-ministerio-da-defesa-e-ativado-para-acoes-de-combate-ao-covid-1
https://www.flickr.com/photos/operao_covid_19/
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traumáticos, entre militares, civis e, principalmente, aqueles que atuam efetivamente contra a            
COVID-19. 
 
Os militares, especificamente, precisam estar preparados não só fisicamente, como também           
psicologicamente, para lidar com as mais diversas adversidades do serviço. Treinados visando            
a situações de conflito, as exigências também são primordiais no atual panorama da Operação              
COVID-19. Um dos pré-requisitos para a atuação do militar é estar emocionalmente pronto             
para atuar na linha de frente. Mais de 29 mil militares desempenham diversas atividades de               
apoio a órgãos governamentais e de fronteiras, transporte de brasileiros vindos de outros             
países, campanhas de vacinação, montagens de barracas para atendimento, além de limpeza            
e descontaminação de locais públicos por todo o País. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 

 
Operação COVID-19 completa 50 dias de enfrentamento ao novo coronavírus 
A Operação COVID-19 chega aos 50 dias de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo              
coronavírus. Diariamente, mais de 29 mil militares envolvidos nessa missão realizam ações            
por todo o Brasil para frear o avanço da doença e apoiar a sociedade. Entrega de cestas                 
básicas, transporte aéreo de medicamentos e materiais de saúde, descontaminação de áreas            
públicas, entre outras atividades, são desenvolvidas por homens e mulheres das Forças            
Armadas, sob coordenação do Ministério da Defesa. 
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

Covid-19: estados e municípios com reconhecimento federal de calamidade e emergência 
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério do Desenvolvimento             
Regional (MDR), já reconheceu o estado de calamidade pública e de situação de emergência              
em 33 municípios e 25 estados brasileiros por conta da pandemia de coronavírus. A medida               
possibilita aos entes a antecipação de benefícios sociais, liberação de seguros e a prorrogação              
de pagamentos de empréstimos federais, dentre outras modalidades de apoio da União. Além             
disso, pequenos empreendedores, cooperativas e informais dos estados com reconhecimento          
podem acessar a linha emergencial dos Fundos Constitucionais - válida para as regiões             
Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/ 
 

MDR garante continuidade de obras de saneamento básico em 15 estados 
Mais de R$ 16,5 milhões foram liberados nesta semana para garantir o andamento de              
importantes obras de saneamento básico em 15 estados. Os pagamentos autorizados pelo            
MDR e a continuidade dos serviços contribuem com o aquecimento da economia e a              
manutenção de empregos neste momento em que o País enfrenta a pandemia de Covid-19.              
Os investimentos da Pasta são voltados a iniciativas de abastecimento de água, esgotamento             
sanitário, saneamento integrado, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Os            
empreendimentos contemplados com maior volume de recursos estão em São Paulo (R$ 4,1             

 

https://www.defesa.gov.br/noticias/68800-forcas-armadas-fornecem-apoio-psicologico-durante-pandemia-de-covid-19
https://www.defesa.gov.br/noticias/68802-operacao-covid-19-completa-50-dias-de-enfrentamento-ao-novo-coronavirus
https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12769-covid-19-estados-e-municipios-com-reconhecimento-federal-de-calamidade-e-emergencia
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milhões); no Rio Grande do Norte (R$ 4 milhões); em Sergipe (R$ 2,8 milhões); e na Bahia (R$                  
1 milhão).  
Acesse e confira outras localidades atendidas: https://www.mdr.gov.br/ 
 

DNOCS 
 
DNOCS doar 14 toneladas de alimentos e água de coco em hospitais e instituições 
Após doar 14 toneladas de alimentos, campanha “DNOCS, Teia Solidária” entrega água de             
coco envasada e outros produtos em hospitais e instituições. Alimentos que acolhem. 5 mil              
litros de água de coco envasadas, 5 mil unidades de cocos verdes, 1800 espigas de milho e                 
mais de 20 toneladas de alimentos perecíveis e não-perecíveis foram recolhidos na segunda             
etapa da campanha “DNOCS, Teia Solidária” para doação na quinta-feira (07) no            
estacionamento da sede do DNOCS. Foram beneficiadas mais de 30 instituições e hospitais             
cadastrados, entre estas, associações de moradores de rua e ONG’s que proporcionam            
conforto aos afetados pela COVID-19. 
Para mais informações: https://www2.dnocs.gov.br/ 

 
○ Ministério da Economia 

 
CAIXA 
 
Auxílio Emergencial: Dia das Mães é todos os dias para quem luta por seus filhos 
O Auxílio Emergencial do Governo Federal alcançou 50 milhões de brasileiros. Destes, muitos             
são mulheres ou pessoas que fazem parte de famílias que têm nas mulheres a referência               
econômica, o esteio financeiro que foi interrompido ou complicado por conta da pandemia do              
COVID-19. São mulheres que lutam para conduzir suas famílias em tempos de dificuldade. 
 
Em outro cenário, outras mulheres conciliam os cuidados do lar com o trabalho na Caixa               
Econômica Federal. As mulheres representam 45% dos funcionários do banco. Isso sem contar             
as colaboradoras terceirizadas. 
 
O Auxílio Emergencial reuniu essas duas realidades brasileiras: mulheres empenhadas em           
viabilizar o alcance dos recursos a quem tem direito; e mulheres buscando apoio e alívio para                
sustentarem seus lares. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 
 

Auxílio Emergencial: Mais de 93% dos beneficiários que receberam o Auxílio Emergencial já             
movimentaram seus recursos 
A CAIXA identificou que mais de 93% dos beneficiários aprovados no Auxílio Emergencial já              
movimentaram os seus recursos até o início de sábado (09). As medidas adotadas pelo banco,               
como ampliação do horário do atendimento das agências em 2h, aberturas aos sábados,             
parcerias com as prefeituras para organização das filas, além de melhorias contínuas no app              
CAIXA Tem, permitiram que esse resultado expressivo fosse alcançado. Os beneficiários que            

 

https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12851-governo-federal-libera-r-16-5-milhoes-para-obras-de-saneamento-em-15-estados
https://www2.dnocs.gov.br/gab-cs/noticias/4868-dnocs-doar-14-toneladas-de-alimentos-campanha-teia-solidaria-entrega-agua-de-coco-envasada-e-outros-produtos-em-hospitais-e-instituicoes
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/21384/auxilio-emergencial-dia-das-maes-e-todos-os-dias-para-quem-luta-por-seus-filhos
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receberam o crédito do auxílio pela Poupança Social Digital já realizaram 20.314.311            
transações financeiras. O quadro abaixo detalha as operações realizadas: 
 
Transações financeiras - Poupança Social 
Transferências na CAIXA: 8.274.636 
DOC/TED: 4.134.325 
Débito Cartão ELO: 49.281 
Pag. Concessionária: 466.608 
Pag. Boletos: 460.974 
Total de Saques: 6.928.487 
*Acumulado até 14h de 09/05 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
Mais 15 milhões de máscaras chegam ao Brasil neste domingo (10) e na segunda (11) 
O primeiro voo com equipamentos para combate a Covid-19 fretado pela Americanas, em             
apoio ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e ao Ministério da Saúde, pousou na manhã              
deste domingo (10) em São Paulo/Guarulhos. Esta é a primeira de duas operações entre China               
e Brasil pagas pela Americanas e realizadas pela LATAM Brasil, para transportar 15 milhões de               
máscaras cirúrgicas de três camadas, pesando 53 toneladas, adquiridas pelo Governo Federal.            
O Ministério da Infraestrutura é responsável pela operação especial para trazer da China 960              
toneladas de máscaras cirúrgicas e N95 compradas pelo Ministério da Saúde. Os            
equipamentos de proteção serão distribuídos aos estados. O MInfra vai fretar mais de 40 voos               
da LATAM para trazer 240 milhões de máscaras ao país. O ministério também está apoiando               
estados e prefeituras na logística e distribuição de equipamentos. 
Para mais informações: http://infraestrutura.gov.br/ 
 

○ Ministério das Relações Exteriores 
 
Atividades de assistência a Brasileiros no exterior afetados pela crise do Coronavírus  
Número estimado de brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos          
aguardando repatriação: cerca de 4.600 pessoas 
Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados: 21.101            
pessoas 
  
Principais ações da semana  
Colômbia: em 9/5, 126 brasileiros embarcaram em Bogotá, em voo de repatriação da             
empresa Viva Air, em voo contratado pela Embaixada da Colômbia em Brasília para trazer              
colombianos retidos no Brasil. 
Paquistão: em 9/5, 6 brasileiros foram repatriados do Paquistão com auxílio da Embaixada do              
Brasil em Islamabad. 

 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/21374/auxilio-emergencial-mais-de-93-dos-beneficiarios-que-receberam-o-auxilio-emergencial-ja-movimentaram-seus-recursos
http://infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9780-mais-15-milh%C3%B5es-de-m%C3%A1scaras-chegam-ao-brasil-neste-domingo-10-e-na-segunda-11.html
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Etiópia: em 9/5, A Embaixada do Brasil em Adis Abeba, Etiópia, organizou a vinda de 22                
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, dos quais 17 vindos de Londres, 2 de Maputo, 2                
de Kinshasa e 1 de Adis Abeba. 
Equador: em 9/5, 8 brasileiros e 3 estrangeiros retornaram de Quito em voo comercial com o                
apoio da Embaixada. 
Jordânia: 4 brasileiros desvalidos embarcaram, em 07/05, em voo extraordinário da Royal            
Jordanian de Amã para Frankfurt, de onde seguiram para Guarulhos. O governo brasileiro             
custeou os respectivos bilhetes. 
Suriname: em 7/5, com apoio da Embaixada do Brasil, partiu de Paramaribo o voo PY 9915 da                 
Surinam Airways com destino a Belém, com 79 passageiros a bordo, dos quais 77 brasileiros e                
2 chilenos.  
Portugal: em 7/5, com o apoio do Consulado Geral em Lisboa, foram repatriados 7 brasileiros,               
acomodados em voo de carga da TAP. 
Paquistão: em 7/5, a embaixada do Brasil em Islamabad organizou a repatriação de 6              
brasileiros que estavam retidos no Paquistão. Os nacionais partiram em voo com escala em              
Frankfurt. 
Turquia: em 5/5, foi realizado voo de repatriação de nacionais brasileiros que estavam retidos              
na Turquia. O voo, fretado pelo Ministério das Relações Exteriores, repatriou 99 nacionais, em              
voo da empresa aérea Turkish, com destino ao aeroporto de Guarulhos. 
Argentina: em 4/4, lograram retornar ao Brasil, por meio de ônibus comercial, 270 brasileiros              
que se encontravam na Argentina. A iniciativa contou com apoio institucional do            
Consulado-Geral em Buenos Aires. 
Reino Unido/Irlanda: em 3/5, 338 brasileiros que estavam retidos no Reino Unido (238) e na               
Irlanda (100) partiram de Londres em voo de repatriação fretado pelo Consulado-Geral do             
Brasil naquela cidade. 
Camboja: em 3/5, 7 brasileiros que estavam retidos no Camboja foram repatriados com o              
apoio da embaixada do Brasil na Tailândia. 
Emirados Árabes Unidos: em 3/5, a embaixada do Brasil auxiliou no retorno de 180              
brasileiros, dentre eles 32 que se encontravam em situação de desvalimento nos Emirados             
Árabes Unidos. Os nacionais regressaram em voo comercial excepcional da Emirates, que            
partiu de Dubai.  
  
Próximos voos de repatriação 
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  
 

○ Ministério do Turismo 
 
CULTURA 
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Presidente Bolsonaro recebe Equipe da SECULT no Palácio do Planalto 
A Secretária Especial da Cultura (SECULT), Regina Duarte, o Ministro do Turismo, Marcelo             
Álvaro Antônio, e os Secretários da SECULT, apresentaram para o Presidente Jair Bolsonaro,             
nesta quarta-feira (06), as ações executadas na Pasta e os planos de gestão. A reunião, no                
Palácio do Planalto, durou cerca de duas horas. A Secretária Regina Duarte fez uma síntese do                
que encontrou na SECULT, as medidas adotadas, nos dois meses que está à frente da Pasta,                
para atenuar os impactos da COVID-19 no Setor Cultural e a expectativa com o decreto de                
reestruturação, no qual a Secretaria será incorporada ao Ministério do Turismo. 
Para mais informações: http://cultura.gov.br/   

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 162.699 casos de coronavírus e 11.123 (6,9%) óbitos. Do total de casos              
confirmados, 64.957 (39,9%) estão recuperados* e outros 86.619 (53,2%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão. 

 

 
   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. 

 

http://cultura.gov.br/presidente-bolsonaro-recebe-equipe-da-secult-no-palacio-do-planalto/

