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● DESTAQUES 

 
○ Governo federal divulga manual com recomendações para frigoríficos por causa da pandemia da             

Covid-19 

○ Enfrentamento ao coronavírus: chegam ao Brasil mais 15 milhões de máscaras 

○ Pesquisa avalia experiência dos servidores federais com trabalho remoto 

○ Produção semanal de máscaras de proteção passa de 1,5 milhão no sistema prisional brasileiro 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
Governo federal divulga manual com recomendações para frigoríficos por causa da           
pandemia da Covid-19 
Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Economia (ME) e da             
Saúde divulgam, em conjunto, nesta segunda-feira (11) manual com recomendações para           
frigoríficos em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19). As orientações abordam como            
prevenir o contágio do vírus nos ambientes de trabalho e, assim, manter a normalidade do               
abastecimento alimentar, a manutenção dos empregos e da atividade econômica.  
Para mais informações: https://www.gov.br/agricultura/ 

 
EMBRAPA 
 
Em Campo Grande (MS), laboratório da Embrapa começa, esta semana, a realizar testes de              
Covid-19 
A Embrapa Gado de Corte, Unidade da Embrapa localizada na capital sul-mato-grossense, se             
prepara para ajudar o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-MS) nos diagnósticos de             
Covid-19, a partir desta semana. Com o Laboratório Multiusuário de Biossegurança para a             
Pecuária (Biopec) habilitado e operacionalização estruturada, a Empresa dá mais um passo no             
apoio ao combate à pandemia no Estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com a                
Fiocruz-MS e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).  
Para mais informações: https://www.embrapa.br/ 

 
○ Casa Civil 
 

CCOP entrevista: ministro do Turismo detalha as medidas adotadas para o setor durante a              
pandemia de Covid-19 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-divulga-manual-com-recomendacoes-para-frigorificos-para-pandemia-covid-19
http://embrapa.br/gado-de-corte
http://www.matogrossodosul.fiocruz.br/
http://www.uems.br/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/52226334/em-campo-grande-ms-laboratorio-da-embrapa-comeca-esta-semana-a-realizar-testes-de-covid-19
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O turismo é um dos setores mais atingidos pela pandemia de Covid-19. Para falar sobre quais                
medidas o Governo Federal está adotando para o setor, o ministro do Turismo, Marcelo              
Álvaro foi entrevistado pela TV Brasil, dentro da série de entrevistas liberadas pelo Centro de               
Coordenação de Operações (CCOP/Casa Civil). 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Enfrentamento ao coronavírus: chegam ao Brasil mais 15 milhões de máscaras 
A carga completa de equipamentos de proteção individual (EPIs) adquiridos pelo Governo            
Federal chegou ao Brasil. Foram duas operações para transportar os 15 milhões de máscaras              
cirúrgicas de três camadas. Os voos, que chegaram ao país neste domingo (10) e              
segunda-feira (11), foram fretados pelas Lojas Americanas, em apoio ao Ministério da            
Infraestrutura e ao Ministério da Saúde. 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. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

○ Ministério da Cidadania 
 
Dez ações de impacto do Ministério da Cidadania no combate à Covid-19 
O Ministério da Cidadania é um dos protagonistas no Governo Federal no combate aos efeitos               
econômicos e sociais gerados pela pandemia do novo coronavírus. A pasta é responsável por              
centralizar as ações ligadas ao Auxílio Emergencial, benefício criado para oferecer renda            
mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável. Mais de 50 milhões de pessoas já              
receberam a primeira das três parcelas previstas. Os repasses, de acordo com os critérios da               
lei, variam de R$ 600 a R$ 1.800. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania 
 
ESPORTE 
 
Em Live, Guilherme Costa relembra o bronze na Rio 2016 e reforça papel do Bolsa Atleta na                 
quarentena 
Uma medalha de bronze na bagagem, conquistada nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.            
Bicampeão parapan-americano, além do bronze no individual, em Lima 2019. Guilherme           
Costa vivia um bom momento no tênis de mesa quando, assim como o resto do mundo, foi                 
surpreendido pela pandemia de Covid-19 e com o adiamento dos Jogos Paralímpicos de             
Tóquio. Nesta sexta-feira (08.05), as dificuldades para se manter em treinamento, a torcida             
pela realização do megaevento no ano que vem e a lembrança da medalha de quatro anos                
atrás foram temas abordados em uma Live da Secretaria Especial do Esporte. 
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

 
CTI 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/ccop-entrevista-ministro-do-turismo-detalha-as-medidas-adotadas-para-o-setor-durante-a-pandemia-de-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/enfrentamento-ao-coronavirus-chegam-ao-brasil-mais-15-milhoes-de-mascaras
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/dez-acoes-de-impacto-do-ministerio-da-cidadania-no-combate-a-covid-19
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/em-live-guilherme-costa-relembra-o-bronze-na-rio-2016-e-reforca-papel-do-bolsa-atleta-na-quarentena
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Pesquisadores de Campinas transformam máscaras de mergulho em EPI's para uso em            
hospitais 
Os pesquisadores do CTI participaram da matéria “Pesquisadores de Campinas transformam           
máscaras de mergulho em EPI's para uso em hospitais”, que foi exibida hoje (11 de maio), no                 
Jornal da EPTV/Globo. O assunto da reportagem foi a adaptação de máscaras de mergulho              
para uso em respiradores automáticos. Os aparelhos serão usados no tratamento de            
pacientes infectados pelo novo coronavírus. No projeto, os pesquisadores do Núcleo de            
Tecnologias Tridimensionais (NT3D/CTI) são responsáveis pela impressão tridimensional da         
válvula que permite que as máscaras de mergulho possam ser conectadas aos aparelhos de              
oxigênio. 
Para mais informações: https://www.cti.gov.br/ 
 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 
 
Especialistas do Museu Paraense Emílio Goeldi mobilizam redes de contato para auxiliar            
populações vulneráveis na Amazônia  
A pandemia causada pelo novo coronavírus tem exigido da população uma sensibilidade extra             
nas atividades cotidianas e profissionais. Os calendários regionais começaram a ser alterados,            
tornando mais prementes as vulnerabilidades de cada grupo social. Na Amazônia,           
especialistas do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), uma unidade de pesquisa do            
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) têm se dedicado a            
apoiar tanto comunidades indígenas e tradicionais quanto populações urbanas, com as quais            
estabeleceram laços de confiança e parceria ao longo de jornadas científicas.  
Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta que as regiōes amazônicas com os              
menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), que inclui o acesso precário à água             
tratada, ao tratamento de esgoto e à eletricidade, são as mais vulneráveis em relação à ampla                
propagação do novo coronavírus. Oito dos 16 municípios na região do Marajó, situada ao              
norte do Pará, estão entre os 50 com menor IDH no país: Breves, Curralinho, Afuá, Anajás,                
Portel, Bagre, Chaves e Melgaço. 
Diante desse cenário, o Museu Goeldi, o Museu do Marajó, a Prelazia do Marajó, a Diocese de                 
Ponta de Pedras, a Irmandade do Glorioso São Sebastião, a Fundação pela Inclusão do Marajó,               
o Observatório de Direitos Humanos e Justiça Social do Marajó, vinculado à Universidade             
Federal do Pará (UFPA), e o Instituto Iacitata Amazônia Viva uniram-se na Campanha Marajó              
Vivo - uma rede de solidariedade para ajudar os mais vulneráveis no combate ao coronavírus               
na maior ilha fluviomarinha do mundo. 
A campanha atua em três eixos: a divulgação de informações, a realização de atividades e a                
coleta de doações. A ideia é apoiar o combate à propagação do vírus, orientar e acompanhar                
as políticas públicas emergenciais, e também ações que auxiliem o sustento das famílias que              
vivem na região. 
Fonte:  Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Ascom 
Para mais informações: https://www.museu-goeldi.br/ 

 
○ Ministério da Defesa 

 

https://www.cti.gov.br/pt-br/noticias/cti-na-m%C3%ADdia-pesquisadores-de-campinas-transformam-m%C3%A1scaras-de-mergulho-em-epis-para-uso-em
https://www.museu-goeldi.br/noticias/ciencia-solidaria-contra-o-novo-coronavirus
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Forças Armadas auxiliam na Campanha de Vacinação para desafogar sistema de saúde 
As Forças Armadas estão apoiando a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe               
influenza (H1N1). O Comando Conjunto Leste, por meio da Marinha do Brasil (MB), iniciou              
nesta segunda-feira (11) o apoio no posto do Detran da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).                  
Militares do 3° Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, técnicos em enfermagem, realizam             
a vacinação no público geral em um sistema de drive-thru.  
 
A ação, que ocorre até o fim desta semana, atende a uma solicitação da Prefeitura Municipal                
do Rio de Janeiro e visa desafogar o sistema de saúde, garantindo a imunização do maior                
número de pessoas possível. 
 
Por todo o Brasil, as Forças Armadas continuam arrecadando doações. O Navio de Assistência              
Hospitalar Tenente Maximiano viaja com cestas básicas e profissionais de saúde para atender             
as comunidades ribeirinhas do Baixo Pantanal, região pantaneira do município de Corumbá            
(MS). Além do atendimento médico, as famílias são assistidas com aproximadamente 230 kits             
de alimentação e medicamentos. 
 
O 9º Regimento de Cavalaria Blindado distribuiu 195 kits de alimentação para famílias de              
alunos da Escola Estadual Ataliba Rodrigues das Chagas, em São Gabriel (RS). Já o 12º               
Regimento de Cavalaria Mecanizado transportou, de Pelotas a Jaguarão (RS), nove toneladas            
de alimentos que também serão distribuídos a alunos da rede pública de ensino. As ações são                
fruto de uma parceria entre o Comando Conjunto Sul e a Secretaria de Educação do Rio                
Grande do Sul. 
 
O Arsenal de Guerra do Rio, em apoio ao Comando Conjunto Leste, entregou um lote de                
equipamentos de proteção individual (EPI) com 525 unidades de máscaras descartáveis e 100             
unidades de protetores faciais Face Shield a integrantes do Hospital Militar de Resende (RJ).  
 
Ações de desinfecção 
 
As ações de prevenção e combate à propagação do novo Coronavírus, por meio da              
higienização dos ambientes, não param. Em Diadema (SP), o 8º Batalhão de Polícia do Exército               
desinfectou as áreas internas e externas de prédios, calçadas, estacionamentos, espaços           
comuns de recepções e corredores internos, no bairro de Canhema, em Vila Nova Conquista e               
nas Unidades Básicas de Saúde.  
 
No município de Castanhal (PA), a Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e             
Radiológica do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas fez a descontaminação preventiva das            
instalações do Comando de Policiamento Regional III e do 5º Batalhão da Polícia Militar.              
Foram descontaminados alojamentos, viaturas, refeitórios, banheiros, salas internas e áreas          
externas. Já o 1° Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, Regimento Floriano, realizou a               
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higienização de pontos de ônibus, bancos públicos e passarelas de pedestres no bairro Cidade              
Nova, em Marabá (PA). 
No Centro-Oeste, a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea conduziu a descontaminação de            
estruturas e objetos presentes na Praça da Alvorada, Três Lagoas (MS), ponto de grande              
circulação populacional, e na Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Nos municípios de             
Nioaque, Dourados e Amambai (MS) também houve descontaminação preventiva, feita pelo           
Comando Conjunto Oeste.  
 
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. https://www.defesa.gov.br 
 
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: Ascom - Defesa 
 
Combate à Covid-19 tem resultados significativos 
Em ações distintas, o setor de Defesa vem desempenhando papel importante no combate à              
Covid-19. Coordenadas pelo Ministério da Defesa (MD), por meio da Secretaria de Produtos             
de Defesa (SEPROD), as missões, que tiveram início no final de março, já apresentam              
resultados robustos. Em uma delas, o cadastramento de fornecedores e produtos para o             
combate à doença, conta com 662 itens, ofertados por 331 companhias. A lista está disponível               
para as secretarias municipais e estaduais de saúde, Ministério da Saúde e Forças             
Armadas.Em outra missão, que também envolve a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e             
suas diversas Federações, Ministérios da Economia e Saúde, Forças Armadas e empresas do             
setor automotivo, foram recuperados mais de 600 respiradores.  
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/ 
 
Saiba como é o trabalho dos militares na descontaminação de áreas públicas 
Uma das atividades realizadas pelos militares que atuam na Operação Covid-19 é a             
descontaminação de áreas públicas. Militares da Marinha do Brasil (MB), do Exército            
Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB) executam periodicamente ações desse tipo             
em diversos locais do país. O Comando Conjunto Planalto, por exemplo, atuou na Rodoviária              
do Plano Piloto de Brasília (DF), no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e no Aeroporto                
Internacional Juscelino Kubitschek. Esse trabalho ocorre em apoio aos órgãos de saúde na             
prevenção ao novo coronavírus.  

 

https://www.defesa.gov.br/noticias/67179-centro-de-operacoes-conjuntas-do-ministerio-da-defesa-e-ativado-para-acoes-de-combate-ao-covid-19
https://www.defesa.gov.br/noticias/68822-combate-a-covid-19-tem-resultados-significativos
https://www.defesa.gov.br/noticias/68822-combate-a-covid-19-tem-resultados-significativos
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Para mais informações: https://defesa.gov.br 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

CBTU 
 
CBTU-BH apoia campanha “Distribua Amor”, em ação solidária contra a pandemia 
A CBTU Belo Horizonte e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas são parceiros na promoção da                
campanha “Distribua Amor”, que começa nesta segunda (11) e segue até 28 de maio, em uma                
iniciativa que visa arrecadar leite em pó e longa vida para serem doados às instituições que                
cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ideia é ajudar a minimizar os               
efeitos da pandemia de Coronavírus, prestando solidariedade a quem mais necessita de            
cuidados. 
Para mais informações: https://www.cbtu.gov.br 

 
○ Ministério da Economia 

 
Pesquisa avalia experiência dos servidores federais com trabalho remoto 
A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia e a Escola                
Nacional de Administração Pública (Enap) divulgam pesquisa sobre o trabalho remoto durante            
a pandemia para servidores públicos federais. A Pesquisa faz parte de um estudo conduzido              
pela Duke University, em conjunto com a Harvard Business School e a Kayma, laboratório              
israelense de economia comportamental, e está sendo realizada em nível mundial, com maior             
foco no Brasil, Estados Unidos e Israel. As respostas vão ajudar na formatação de políticas               
públicas permanentes no futuro.  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 

 
Regime Diferenciado poderá ser utilizado em todos os tipos de contratação durante a             
pandemia 
Com o objetivo de aumentar a eficiência e assegurar mais instrumentos de negociação             
durante o período de calamidade, o rol para o uso do Regime Diferenciado de Contratações               
Públicas (RDC) foi ampliado. A partir de agora, o RDC poderá ser aplicado nas contratações de                
quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. As novas regras foram instituídas,            
na última quinta-feira (07), pela Medida Provisória nº 961/2020, publicada no Diário Oficial da              
União (DOU). Além da ampliação do uso do RDC, a MP alterou os limites de dispensa de                 
licitação e autorizou a realização de pagamentos antecipados nas licitações e contratos            
durante a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).  
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
BANCO CENTRAL 
 
Banco Central concede 18 novas autorizações a arranjos de pagamento abertos 
O Banco Central do Brasil (BC) concedeu nesta data autorização para o funcionamento de 18               
arranjos de pagamento abertos. Os arranjos são geridos pela Visa, Mastercard, American            

 

https://defesa.gov.br/noticias/68801-saiba-como-e-o-trabalho-dos-militares-na-descontaminacao-de-areas-publicas
https://www.cbtu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8464&Itemid=1317&lang=pt
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/pesquisa-avalia-experiencia-dos-servidores-federais-com-trabalho-remoto
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-961-de-6-de-maio-de-2020-255615815
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/medida-provisoria-autoriza-antecipacao-de-pagamentos-em-contratacoes-realizadas-durante-estado-de-calamidade-publica
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/regime-diferenciado-podera-ser-utilizado-em-todos-os-tipos-de-contratacao-durante-a-pandemia
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Express, Elo e Itaucard, que processam, conjuntamente, cerca de 99% das transações de             
cartões no Brasil. Por serem abertos, aceitam como participantes as instituições financeiras e             
de pagamentos que preencherem os requisitos de ingresso fixados nos correspondentes           
regulamentos. 
Para mais informações: https://www.bcb.gov.br/ 
 

BANCO DO BRASIL 
 
BB doa bens para iniciativas de combate à Covid-19 
Em mais uma ação para combater os efeitos da pandemia de coronavírus, o BB doou cerca de                 
650 bens móveis usados para a Universidade de Brasília (UnB). Os equipamentos serão             
utilizados na instalação da Unidade de Inteligência Cooperativa para Enfrentamento da           
Covid-19, na área do Parque Científico e Tecnológico daquela instituição de ensino. 
Para mais informações: https://www.bb.com.br/ 
 

BNDES 
 
BNDES reduz exigências documentais para acesso a crédito durante a crise da Covid-19 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) suspendeu até setembro a             
exigência de uma série de certidões daqueles que procuram as suas linhas de crédito              
automático, Finame e as emergenciais, em linha com a Medida Provisória (MP) N° 958, de 24                
de abril de 2020, e a Emenda Constitucional (EC) N° 106, de 7 de maio de 2020. A suspensão                   
desburocratiza e reduz obstáculos para aqueles que tiveram dificuldade em obter recursos do             
BNDES durante a pandemia do novo coronavírus. 
Para mais informações: https://www.bndes.gov.br/ 
 

CAIXA 
 
Auxílio emergencial: confira os números da coletiva à imprensa desta segunda-feira (11) 
Fonte: CAIXA - Ascom 
 
Auxílio emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
Fonte: CAIXA - Ascom 
 

ENAP 
 
CLP e ENAP lançam EAD gratuito para servidores atuarem em meio à covid-19 
Em cenários de graves crises mundiais, nossos olhares se voltam para as lideranças. Pensando              
nisso, o CLP – Liderança Pública e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) estão               
lançando um curso EAD gratuito para apresentar um passo a passo de como servidores              
públicos que estão na linha de frente devem atuar no combate ao coronavírus. 
Para mais informações: https://enap.gov.br/ 

 
RECEITA FEDERAL 
 

 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17071/nota
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/imprensa/n/61363/bb-doa-bens-para-iniciativas-de-combate-a-covid-19#/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-reduz-exigencias-documentais-para-acesso-a-credito-durante-a-crise-da-covid-19/!ut/p/z1/zVTBcpswFPwajrJkhAH3RhNiN8bxdFLXgUtGCAFqg0QkgRN_fQX1IW0aZzppZsoF9Ga1u2_RE8zgDcwE6XlFDJeC3Nl1mvm3yXwVL70NStDsi4eicxx42yBGq9CFuxGAXngiBLOn-xfniYuiZHaBLj5fLeLIhV9hBjMqTGtqmOaiYPqWC2246ejowEG1bJiDeNMqJjRxkJCGU060g6gUhnWFdNC4EShWdAfAHnjFxIAAhaRdw4QhXIOWKAIIZVpLQAC1WG4kKDpFLMlY4ZqBwn7InhdgOh-MtZQXMPWJT0qKKPBDzIDnBxbvBiVwKfYoZiGeEv8YxImkstM57Qa9pwybTzhG0fIsmXnxarqY4yPgBEdqPQQve8Bw13O2h1shVWN_7vVftrh8TWHjvlHhFfrZ-9IH70rveW-kv_z1fDw_YXZY-bf7-yyyEzWMxoOBN__XSFmHrlqfrSvbODE14KKUR4__WsqmVd3J_OcdFokch1ZUsZIppiadsuXamFZ_cJCD9vv9ZDQxqWQ_yZWttDaMViozxKW5Yc9D-xNvLbXN_Hc62DbbJsSP4Hu5jrGXXvaHj1fg-MryR3xI2O4HjrB3Qw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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https://enap.gov.br/pt/noticias/clp-e-enap-lancam-ead-gratuito-para-servidores-atuarem-em-meio-a-covid-19
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Receita destina 830 mil em equipamentos e insumos médicos à Universidade Federal de São              
Paulo 
A Receita Federal em São Paulo destinou, no último mês, R$ 828.878,20 em mercadorias              
apreendidas para a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Foram incorporados           
materiais e equipamentos médicos e odontológicos, como seringas, bisturis, desfibrilador e           
medidores cardíacos e de pressão. Também foram incorporados equipamentos eletrônicos e           
de informática, como computadores, máquina fotográfica, telefones sem fio e impressoras 3D            
e seus suprimentos, além de aparelhos de ginástica, dentre outros. 
Para mais informações: https://receita.economia.gov.br/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 
“Primeiros leilões são importantes para afastar nuvem de incerteza”, afirma ministro           
Tarcísio 
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse, na manhã desta segunda-feira             
(11), que o governo mantém a decisão de executar os leilões de concessões de ativos no setor                 
de infraestrutura previstos para este ano. Segundo o ministro, o andamento dos processos             
segue o cronograma estabelecido e há condições para que os certames ocorram no prazo,              
mesmo com a pandemia da Covid-19.  
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br/ 
 
Brasil recebe novos lotes de máscaras compradas pelo Governo Federal 
O Brasil recebeu, nesta segunda-feira (11), mais uma carga de equipamentos de proteção             
individual para combate à Covid-19. Esta foi a segunda das operações pagas pela Americanas              
e realizadas pela LATAM Brasil, para transportar 15 milhões de máscaras cirúrgicas de três              
camadas, adquiridas pelo Governo Federal na China. O Ministério da Infraestrutura (MInfra) é             
responsável pela megaoperação, que envolve 44 voos, para trazer ao país 240 milhões de              
máscaras cirúrgicas e N95 compradas pelo Ministério da Saúde para distribuir aos estados. 
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 
Coronavírus: Senacon emite nova Nota Técnica com orientações complementares sobre          
relação entre consumidores e instituições educacionais 
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública,             
por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), divulgou nesta             
segunda-feira (11), nota técnica relacionada à proteção dos direitos dos consumidores diante            
do fechamento das instituições de ensino e da suspensão das aulas presenciais, decorrente             
das medidas de isolamento social para conter a transmissão do novo coronavírus (Covid-19).             
A nota complementa a manifestação anterior da secretaria sobre o tema, divulgada em             
março, ainda no início dos debates sobre a questão. O posicionamento é resultado de ampla               
discussão coordenada pela Senacon e outros órgãos de defesa do consumidor, como Procons,             
Defensoria Pública, Ministério Público e entidades civis. 

 

https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/maio/receita-destina-r-830-mil-em-equipamentos-e-insumos-medicos-a-universidade-federal-de-sao-paulo
https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9782-%E2%80%9Cprimeiros-leil%C3%B5es-s%C3%A3o-importantes-para-afastar-nuvem-de-incerteza%E2%80%9D,-afirma-ministro-tarc%C3%ADsio.html
https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9781-brasil-recebe-novos-lotes-de-m%C3%A1scaras-compradas-pelo-governo-federal.html
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Para mais informações: https://www.novo.justica.gov.br 
 
DEPEN 
 
Produção semanal de máscaras de proteção passa de 1,5 milhão no sistema prisional             
brasileiro 
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) atualizou levantamento sobre produção de          
materiais e insumos de combate à Covid-19 por presos do sistema prisional brasileiro.             
Segundo informações das Unidades Federativas, o trabalho prisional está produzindo,          
semanalmente, mais de 1,5 milhão de máscaras. O material produzido irá para o próprio              
sistema penitenciário e demais forças de segurança, hospitais, venda ou doações. As máscaras             
são um importante Equipamento de Proteção Individual (EPI) e possuem sua eficiência em             
razão de serem uma barreira física. Em publicações, o Ministério da Saúde ressaltou que é um                
grande aliado no combate à propagação do Coronavírus no Brasil. O estado que mais              
produzem máscaras por semana é Santa Catarina, 650 mil unidades, seguido de Distrito             
Federal, 375 mil e Minas Gerais, 110 mil. Em São Paulo, desde o mês de março há produção                  
nos presídios e já foram confeccionadas mais de 1,6 milhão de máscaras descartáveis. 
Para mais informações: http://depen.gov.br 
 
FUNAI 
 
Coordenação da Funai em MG e ES já entregou 1 mil cestas de alimentos; veja vídeo 
A Coordenação Regional da Funai Minas Gerais e Espírito Santo já distribuiu mais de 1 mil                
cestas de alimentos para aldeias do estado de Minas Gerais. A iniciativa beneficiou um              
número equivalente de famílias das etnias Maxakali, Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe, Kaxixó, Aranã,              
Mokuriñ, Pankararu, Xukuru-Kariri e Kiriri. Confira aqui o vídeo sobre a ação.  
Para mais informações: http://www.funai.gov.br 
 

○ Ministério das Relações Exteriores 
 

Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados:           
21.101 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 
 
Principais ações 
Após a chegada dos brasileiros nos voos comerciais deste fim de semana (relatório de 10/05),               
ultimamos os preparativos para os voos fretados de repatriação previstos para esta semana. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 

○ Ministério da Saúde 
 
ANVISA 

 

https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-senacon-emite-nova-nota-tecnica-com-orientacoes-complementares-sobre-relacao-entre-consumidores-e-instituicoes-educacionais
http://depen.gov.br/DEPEN/producao-semanal-de-mascaras-de-protecao-passa-de-r-1-5-milhoes-no-sistema-prisional-brasileiro
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https://youtu.be/B60zXUzxyh4
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6112-coordenacao-da-funai-em-mg-e-es-ja-entregou-1-mil-cestas-de-alimentos-veja-video


 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria de Governo 

Secretaria Especial de Comunicação Social 

 
Ventilador pulmonar: passo a passo básico para produção 
Já está disponível para consultas um guia com orientações para o desenvolvimento e a              
regularização de ventiladores pulmonares. Trata-se de um passo a passo básico e simplificado             
que reúne as etapas de produção de um ventilador pulmonar, juntamente com as referências              
técnicas aplicáveis. A Anvisa tem implantado uma série de ações extraordinárias e            
excepcionais para ampliar a capacidade produtiva de equipamentos essenciais ao          
enfrentamento da Covid-19. A publicação desse documento é mais uma medida, que se soma,              
por exemplo, à Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 356/2020, que tornou mais ágeis os              
processos de regularização sanitária de equipamentos médicos.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
Covid-19: confira um resumo das ações do SNVS 
A Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ASNVS) da Anvisa divulgou, na última              
quinta-feira (7/5), um resumo das atividades relacionadas à Covid-19, realizadas entre 18 de             
março e 30 de abril. De acordo com o levantamento, houve 384 relatos de ações de                
enfrentamento da pandemia desenvolvidas por estados e municípios, tais como inspeções em            
serviços de saúde. Também ocorreram 232 contatos de gestores de saúde estaduais e             
municipais diretamente com a ASNVS para tratar de assuntos relacionados às medidas de             
prevenção e controle do novo coronavírus. Nesses contatos, foram relatadas informações da            
linha de frente do combate à pandemia no Brasil e solicitadas orientações e esclarecimentos              
sobre normas da Anvisa focadas na Covid-19.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
FIOCRUZ 
 
Creche Fiocruz lança livreto da quarentena 
A Creche Fiocruz lançou, nesta sexta-feira (3), o livreto da quarentena voltado para pais, mães               
ou responsáveis que estejam conciliando atividades profissionais e o cuidado com filhos            
pequenos durante o período de isolamento social. A publicação será semanal e trará dicas              
para entreter as crianças, como por exemplo, brincadeiras, poesias e receitas culinárias            
utilizadas no dia a dia das crianças na Creche. Nesta primeira edição tem poesia, sugestões               
para fazer uma lista de filmes infantis, dica de como organizar uma brincadeira de massinha               
em casa e receitas de canja de galinha e bolo de milho.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
Transporte coletivo do programa Fiocruz Saudável adota medidas de prevenção 
A Cogepe tem buscado alinhamento junto às empresas prestadoras de serviços considerando            
o Plano de Contingência Fiocruz, orientando sobre as medidas de prevenção ao coronavírus             
(Covid-19). A empresa Três Amigos, que oferta o serviço do transporte coletivo, tem prestado              
esclarecimentos das providências adotadas até o momento no ambiente da empresa e da             
frota que atende aos trabalhadores da Fiocruz. Encaminhou plano de ação em vigor com              
objetivo de garantir maior segurança e proteção aos usuários e trabalhadores. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 

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=ventilador-pulmonar-passo-a-passo-basico-para-producao&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5850856&_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-confira-um-resumo-das-acoes-do-snvs&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5875869&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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Cogepe informa procedimentos de atendimento durante a contingência pelo coronavírus          
(Covid-19) 
A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe) informa que durante o período de             
vigência do plano de contingência da Fiocruz para a pandemia de Covid-19 (coronavírus) não              
realizará atendimento presencial de aposentados e pensionistas. Eventuais dúvidas e          
consultas serão atendidas pelo telefone do Serviço de Aposentados e Pensionistas (Secap):            
(21) 3836-2104 ou pelo e-mail do Cogepe Atende: cogepeatende@fiocruz.br 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 
Fiocruz participa de Marcha Virtual pela Ciência 
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) promoveu a Marcha Virtual pela              
Ciência, com o objetivo de debater, com cientistas e especialistas da saúde, a situação da               
pandemia do novo coronavírus e compartilhar informações sobre a Covid-19 e sobre a CT&I              
no Brasil. O evento, em 7 de maio, foi inspirado no Pacto pela Vida e pelo Brasil, que a SBPC,                    
junto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do               
Brasil (OAB), a Comissão Arns, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Associação              
Brasileira de Imprensa (ABI) assinaram em abril. Pesquisadores da Fiocruz, como também a             
presidente da Fundação, Nísia Trindade Lima, participaram da Marcha.  
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
IFF/Fiocruz recebe doação de equipamentos de proteção individual 
Em resposta a um gesto de solidariedade e compromisso com a rede de apoio ao combate a                 
Covid-19, profissionais do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente              
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) tiveram a iniciativa de procurar instituições públicas e           
privadas a fim de solicitarem doações de equipamentos de proteção individual, tendo em             
vista que há uma escassez desses produtos no mercado para aquisição. Neste movimento, o              
Instituto recebeu 300 unidades de face shields (máscaras faciais) que vieram da Escola             
Superior de Desenho Industrial (ESDI) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). As              
outras 300 unidades de face shields vieram das empresas Design Antivirus; SOSCOVID 3D e de               
um grupo de voluntários “Doe Máscaras Brasil”, que atua em São Paulo, Rio de Janeiro, São                
Gonçalo, Niterói e Recife. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
EAD: atenção psicossocial e saúde mental na pandemia é tema de curso da Fiocruz Brasília 
A Fiocruz Brasília divulgou, nesta quinta-feira (7/5), chamada pública para seleção do Curso de              
Atualização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, na modalidade a distância,             
voltado a profissionais de saúde e áreas afins. O curso foi desenvolvido pela Escola de               
Governo Fiocruz - Brasília em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e                
Desastres (Cepedes/Fiocruz). As inscrições podem ser feitas entre os dias 7 de maio e 7 de                
junho. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
'Unidos contra a Covid-19' já soma R$76 milhões em doações 

 

mailto:cogepeatende@fiocruz.br
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Pouco mais de um mês após o início do programa Unidos Contra a Covid-19, da Fiocruz, já é                  
possível verificar na plataforma de doação as parciais dos recursos captados. Os valores,             
atualizados semanalmente no menu ‘transparência’, apontam que até o último sábado (2/5),            
pouco mais de R$76 milhões haviam sido recebidos de 32 organizações públicas e privadas e               
1.402 pessoas físicas para o fundo emergencial da Fundação. A expectativa é que mais R$ 30                
milhões sejam doados nas próximas semanas. O programa Unidos Contra a Covid-19, lançado             
no dia 2 de abril, é uma ação da Fiocruz, que conta com o apoio das esferas pública e privada,                    
para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. As doações, obtidas através de indivíduos e              
organizações, fortalecem as ações e projetos iniciados pela instituição para combater a maior             
crise sanitária mundial da atualidade. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
● PONTO DE ATENÇÃO 

 
○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 
CONAB 
 
Isolamento de famílias diminui consumo e preço de mercado, causando aumento da PGPAF 
Açaí, castanha do Brasil e maracujá produzidos em alguns estados estão entre os 10 produtos               
com queda de preços no mercado e que vão receber bônus do Programa de Garantia de                
Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). O cálculo com os percentuais é feito pela              
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a portaria com os valores foi publicada no              
Diário Oficial da União desta quinta-feira (07), com validade a partir do próximo dia 10 até 9                 
de junho. O motivo de recebimento do auxílio governamental é porque os agricultores estão              
com dificuldade para escoar a produção familiar devido à crise da pandemia do coronavírus              
(Covid-19), período em que muitos consumidores e suas famílias estão isolados em casa,             
resultando na baixa procura e queda de preços desses produtos no mercado. 
Para mais informações: https://www.conab.gov.br/ 

 
EMBRAPA 
 
Mais de 1/3 dos proprietários rurais de Rondônia está na faixa etária mais vulnerável à               
Covid-19 
De acordo com a análise dos dados do Censo Agropecuário de 2017, houve um aumento de                
9,6% no número de donos de estabelecimentos agropecuários em Rondônia com mais de 55              
anos de idade, em relação ao Censo de 2006, e estes são responsáveis por 39,2% dos                
estabelecimentos existentes. Isto significa que, mais de um terço dos donos de            
estabelecimentos agropecuários no estado estão na faixa etária considerada grupo de risco à             
Covid-19. 
Para mais informações: https://www.embrapa.br/ 
 

○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
 

 

https://portal.fiocruz.br/noticia/unidos-contra-covid-19-ja-soma-r76-milhoes-em-doacoes
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CORREIOS 
 
Alteração no encaminhamento de objetos internacionais 
Em decorrência das medidas contra o Coronavírus (Covid-19) em vários países, não há como              
garantir o cumprimento do prazo de entrega dos envios internacionais. Estão prejudicados            
tanto o encaminhamento como a distribuição pela diminuição ou mesmo falta de voos,             
diminuição da quantidade de empregados alocados nas atividades de distribuição de objetos            
postais e até mesmo suspensão da entrega. Com relação às importações, em alguns casos a               
carga está com encaminhamento comprometido desde a origem, e está sendo mantido o             
contato com os correios do exterior para otimizar os envios. Correios estão buscando soluções              
para manter os serviços em andamento, contudo faz-se necessário suspender ou restringir a             
aceitação de postagem para alguns destinos. Consulte aqui a lista de países com suspensão de               
postagem. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com os nossos canais de atendimento. 
Para mais informações: http://www.correios.com.br/ 

 
○ Ministério da Economia 
 

TRABALHO 
 
Número de pedidos de seguro-desemprego aumentou 1,3% em 2020 
No acumulado de janeiro a abril de 2020, foram contabilizados 2.337.081 pedidos de             
seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal. O número representa um aumento          
de 1,3% em comparação com o acumulado no mesmo período de 2019 (2.306.115). As              
Superintendências Regionais do Trabalho do Governo Federal redobraram os esforços para           
garantir o atendimento não presencial aos cidadãos durante o período da pandemia da             
Covid-19. Foram disponibilizados canais adicionais de atendimento remoto por telefone e           
e-mail. 
Para mais informações: http://trabalho.gov.br/ 

 
○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 

 
POLÍCIA FEDERAL 
 
Polícia Federal apura aplicação irregular de R$ 1,8 milhão no combate ao coronavírus em              
Santana/AP 
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (11/5), a Operação Expurgo* para             
investigar irregularidades na contratação direta de serviços de limpeza, desinfecção e assepsia            
no combate à Covid-19, no município de Santana/AP.Na ação, em conjunto com o Ministério              
Público Federal (MPF), cerca de 30 policiais federais estão cumprindo sete mandados de             
busca e apreensão em Macapá/AP, nas residências de empresários, e na sede da Secretaria              
Municipal de Saúde de Santana/AP (SEMSA/PMS). 
Para mais informações: http://www.pf.gov.br/ 

  
○ Ministério da Saúde 
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ANVISA 
 
Porto de Santos: três navios estão em quarentena 
Três embarcações permanecem em quarentena nesta segunda-feira (11/5) em função do           
novo coronavírus. O último navio a ser colocado em quarentena no Porto de Santos foi o                
cargueiro MSC Giselle. A Anvisa determinou a paralisação do navio no sábado (9/5), pelo              
período de 14 dias, porque um tripulante teve resultado positivo para o novo coronavírus              
(Sars-CoV-2). A embarcação teve sua operação suspensa e todos os 23 tripulantes serão             
testados para Covid-19. O tripulante infectado desembarcou para atendimento médico.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 

● AGENDA 
 

○ Ministério das Relações Exteriores 
 
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. 
● A Embaixada do Brasil no México lançou chamada à comunidade brasileira para confirmar,             

ao longo da semana, o segundo voo fretado de repatriação daquele país. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 

 
○ Ministério da Educação 

 
Inscrições para o Enem 2020 estão abertas até 22 de maio 
O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 teve início nesta                
segunda-feira, 11 de maio, às 10 horas, e fica aberto até 22 de maio. O procedimento deve ser                  
feito na Página do Participante, no site ou no aplicativo do Enem. Há duas novidades em 2020:                 
o Enem Digital, em aplicação-piloto para 101 mil inscritos, e a utilização de programas              
eletrônicos para facilitar a leitura de pessoas com deficiências visuais. Nesta edição, o Enem              
se integra ao portal de acesso único do governo federal. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ | http://inep.gov.br/ 

  
● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 168.331 casos de coronavírus e 11.519 (6,9%) óbitos. Do total de casos              
confirmados, 67.384 (40,0%) estão recuperados* e outros 89.429 (53,1%) estão em           
acompanhamento*.  
*estimativas sujeitas a revisão. 
 

 

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=porto-de-santos-tres-navios-estao-em-quarentena&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5876321&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
https://www.gov.br/pt-br
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89581:inscricoes-para-o-enem-2020-estao-abertas-ate-22-de-maio&catid=418&Itemid=86
http://inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/id/6871896
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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. 

 


