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● DESTAQUES 

 
○ Medida Provisória destina R$ 408 milhões para o MJSP reforçar ações contra o novo 

coronavírus 
○ Coronavírus gera custo de R$ 20 bilhões por semana ao país durante a paralisação 
○ Ministério, Correios e Pátria Voluntária realizam entrega de materiais para produção de kits 

a moradores em situação de rua 
○ Voo de repatriação traz brasileiros da Itália 
○ Linhas especiais de crédito para enfrentamento da Covid-19 já disponibilizaram R$ 127,1 

milhões 

○ Ministério da Saúde disponibiliza Painel com valores investidos em Leitos e Insumos 
 
● AÇÕES DE GOVERNO 

 
○ Casa Civil 

 
Autoridades visitam o Centro de Operações do Comitê de Crise 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi recebido nesta quinta-feira (14) pelos 
ministros Braga Netto (Casa Civil) e Eduardo Ramos (Segov) no Planalto para conhecer as 
instalações do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos da Covid-19. 
No encontro, os parlamentares conheceram a estrutura e as atividades desenvolvidas pelos 
representantes dos 30 órgãos integrantes, conforme decreto 10.277/2020, reunidos na Sala de 
Reuniões Suprema do Palácio do Planalto, atuando inclusive nos fins de semana e feriados. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 

 
Acessibilidade: Todos por Todos oferece mais de 800 serviços gratuitos ou em caráter 
emergencial 
Ao completar um mês, a plataforma Todos por Todos já está oferecendo 810 serviços doados 
ou liberados em caráter emergencial à população brasileira, como medida de enfrentamento à 
pandemia de coronavírus e redução de seu impacto negativo. Lançado pelo Governo Federal, 
inicialmente oferecia serviços dos próprios órgãos federais, porém em poucos dias, empresas, 
entidades, associações e demais órgãos públicos aderiram à novidade. 
Atualmente, o Todos por Todos, reúne entre outras opções, salas virtuais oferecidas por 
empresas de alta tecnologia, que permitem a realização de reuniões e conferências on-line no 
setor público ou privado. 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/coronavirus-gera-custo-r-20-bilhoes-por-semana-ao-pais-durante-a-paralisacao
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/autoridades-visitam-o-centro-de-operacoes-do-comite-de-crise
https://www.gov.br/casacivil
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Solidariedade: Governo Federal realiza entrega de materiais para produção de kits a 
moradores em situação de rua 
O Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH), em parceria com os Correios e o Programa Pátria Voluntária, inicia, nesta quinta-
feira (14), a entrega de tecidos para que entidades produzam materiais que serão distribuídos 
à população em situação de rua. A intenção é minimizar os impactos causados pela pandemia 
da Covid-19. O projeto pretende estimular a responsabilidade social e o trabalho voluntário, 
com o reaproveitamento de camisas de carteiros, malas e malotes postais inservíveis aos 
Correios para a fabricação de itens, como máscaras de proteção facial, toucas, mochilas e sacos 
para dormir. Em consonância com as regras do programa Ecopostal dos Correios, que realiza o 
descarte adequado de materiais inservíveis para a empresa.  
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/ 
 

○ Ministério da Cidadania 
 
Secretário do Desenvolvimento Social detalha ações do Governo Federal para que socorro a 
vulneráveis chegue a quem precisa rapidamente 
O secretário Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Sérgio Queiroz, 
participou nesta quarta-feira (13.05) de uma reunião virtual promovida pela Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados. O objetivo foi debater 
questões referentes ao auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal, pago aos brasileiros 
em maior condição de vulnerabilidade pelos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19.  
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
ESPORTE 

 
Dez ações da Secretaria Especial do Esporte para fortalecer o esporte durante a pandemia de 
Covid-19 
Com a suspensão do calendário esportivo, o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
Tóquio e a necessidade de distanciamento social, a Secretaria Especial do Esporte do Ministério 
da Cidadania anunciou uma série de medidas para apoiar atletas, clubes e entidades no 
enfrentamento da pandemia de Covid-19. São ações que demonstram o esforço do governo 
federal para fortalecer o esporte brasileiro mesmo em um momento de crise:  
1. Prazo maior para projetos da Lei de Incentivo ao Esporte captarem recursos;  
2. Extensão do prazo para que clubes façam o pagamento de parcelas do Profut;  
3. Prorrogação da vigência de contratos, parcerias e termos de fomento com entidades;  
4. Ampliação do prazo para entidades esportivas prestarem contas dos recursos da Lei das Loterias;  
5. Ampliação do prazo de validade de certidões de entidades esportivas;  
6. Recursos para a montagem de kits alimentação entregues às famílias atendidas pelo Programa Forças no 
Esporte;  
7. Manutenção do Bolsa Atleta diante do adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos;  
8. Implementação do Cadastro Online de Propostas de Obras de Infraestrutura Esportiva;  
9. Permissão a entidades esportivas para usar contas de 2018 e 2017 para obter ou renovar certificações federais;  

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/solidariedade-governo-federal-realiza-entrega-de-materiais-para-producao-de-kits-a-moradores-em-situacao-de-rua
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/secretario-do-desenvolvimento-social-detalha-acoes-federais-para-que-o-socorro-aos-vulneraveis-chegue-a-quem-precisa-o-mais-rapidamente-possivel
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/projetos-da-lei-de-incentivo-ao-esporte-terao-um-ano-a-mais-para-captacao-de-recursos
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/governo-federal-estende-prazo-de-pagamento-de-parcelas-do-profut
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/decreto-prorroga-vigencia-de-contratos-parcerias-e-termos-de-fomento-para-31-de-dezembro-de-2020
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/portaria-do-ministerio-da-cidadania-amplia-prazo-para-entidades-esportivas-prestarem-contas-dos-recursos-da-lei-das-loterias
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/nota-ampliacao-da-validade-certidoes-de-entidades-esportivas
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/nota-conjunta-entre-ministerio-da-cidadania-e-ministerio-da-defesa-forcas-armadas-iniciam-entrega-de-kits-alimentacao-as-familias-atendidas-pelo-profesp
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/nota-conjunta-entre-ministerio-da-cidadania-e-ministerio-da-defesa-forcas-armadas-iniciam-entrega-de-kits-alimentacao-as-familias-atendidas-pelo-profesp
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/ministerio-da-cidadania-ressalta-apoio-aos-atletas-apos-adiamento-dos-jogos-olimpicos-de-toquio-2020
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/publicada-portaria-que-estabelece-o-cadastro-online-de-propostas-de-obras-de-infraestrutura-esportiva
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/portaria-permite-a-entidades-esportivas-usar-contas-de-2018-e-2017-para-obter-ou-renovar-certificacoes-federais
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10. Manutenção e adequação das atividades antidopagem da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem 
(ABCD)  
Para mais informações: https://www.gov.br/cidadania/ 

 
○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

 
AEB divulga resultado do 1° Hackathon sobre Covid-19 nas atividades espaciais 
A Agência Espacial Brasileira (AEB) autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), informa o resultado final do 1° Hackathon sobre Covid-19 
nas atividades espaciais. 
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/ 
 

OBSERVATÓRIO NACIONAL 
 
“Grandes Encontros” do Observatório Nacional aborda a relação entre a pandemia do Covid-
19 e a evolução do universo 
Como é possível criar projeções para a curva de contaminação do novo Covid-19 como vemos 
diariamente no noticiário? Essa informação é gerada a partir da análise de um "sistema 
dinâmico" – uma função ou conjunto de funções – exprimido por um modelo matemático. 
Conhecendo as propriedades do sistema dinâmico que representa o fenômeno sob estudo, é 
possível deduzir como esse fenômeno se comportou ou vai se comportar. Por isso, os sistemas 
dinâmicos são tão importantes. Com eles, é possível avaliar fenômenos de diversas áreas – 
física, química, astronomia, economia, sociologia, história, biologia, medicina, antropologia, 
etnografia, pedagogia, por exemplo –, que impliquem uma evolução temporal.  
Para mostrar o que são os sistemas dinâmicos e suas aplicações em diversas áreas, o 
Observatório Nacional (ON), uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), promove mais uma edição dos seus “Grandes 
encontros”, na quinta-feira, dia 14 de maio, às 19h, em seu canal no YouTube. Desta vez, o 
convidado é o matemático Marcelo Viana, pesquisador e atual diretor do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), também vinculado ao MCTIC. 
No encontro “Matemática, astronomia e pandemia”, Marcelo Viana apresentará os sistemas 
dinâmicos, como funcionam e como podem ser aplicados em diversas áreas. Fernando Roig, 
astrônomo do ON, mostrará como os sistemas dinâmicos são usados na astronomia e, 
especialmente, como também podem ser empregados para modelar a curva da evolução da 
pandemia do novo coronavírus, fazendo um paralelismo com um modelo cosmológico. 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Ascom 
Acesse o canal de YouTube do ON: www.youtube.com/observatorionacional  
 

○ Ministério da Defesa 
 

Militares reforçam desinfecção de áreas de acesso comum por todo o País 
Para combater a disseminação do novo coronavírus as Forças Armadas intensificaram as 
desinfecções das áreas comuns de diversas localidades por todo o País. Uma das igrejas mais 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/abcd-atualiza-protocolo-de-atuacao-durante-periodo-de-pandemia-e-torna-disponiveis-os-formularios-digitais-de-consulta-para-assuntos-antidopagem
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/abcd-atualiza-protocolo-de-atuacao-durante-periodo-de-pandemia-e-torna-disponiveis-os-formularios-digitais-de-consulta-para-assuntos-antidopagem
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte/noticias_esporte/dez-acoes-da-secretaria-especial-do-esporte-para-fortalecer-o-esporte-durante-a-pandemia-de-covid-19
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/AEB_divulga_resultado_do_1_Hackathon_sobre_Covid19_nas_atividades_espaciais.html
http://www.youtube.com/observatorionacional


 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Secretaria de Governo 

Secretaria Especial de Comunicação Social 

 

tradicionais de Belém (PA) no estilo neoclássico, a Basílica Santuário Nossa Senhora de 
Nazaré, teve suas áreas internas e externas descontaminadas por aproximadamente 50 
militares.  
Em apoio a Secretaria de Segurança do Pará, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da 
Polícia Militar também foi desinfectado. Já em Marabá a ação foi feita na Fundação Casa da 
Cultura de Marabá, no bairro Nova Marabá. E em Barcarena (PA) no Porto de Vila do Conde. 
Na tarde desta quinta-feira (14) o Complexo de Abrigos Stella Mares, na Ilha do Governador 
(RJ), foi descontaminado por militares da Marinha do Brasil e Exército Brasileiro. Durante a 
ação o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha doou 500 máscaras 
descartáveis e a primeira Divisão de Exército uma tonelada de alimentos. Uma banda de 
música composta por militares das duas forças ficou responsável por animar os moradores 
do local. O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), no centro do Rio de Janeiro, 
também foi desinfectado. 
No Centro Oeste houve descontaminação do Postos de Saúde de Jardim (MS). Em Brasília, 
teve capacitação em desinfecção para militares do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e 
para os funcionários da Fundação Hemocentro de Brasília. 
Já no Nordeste o Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba descontaminou a 
Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, em Natal (RN). 
O Comando Conjunto Bahia concluiu a descontaminação biológica do Hospital Santo Antônio 
e das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Realizada em três etapas, a ação contou com um 
efetivo de 21 militares, a cada edição, capacitados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica.  
Militares do 2º Batalhão de Polícia do Exército desinfectaram a estação de trem Calmon 
Viana, na cidade de Poá (SP), onde circulam cerca de 500 mil pessoas por dia.  
Outras Ações 
O 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Porto União (SC) uniu forças a militares 
da reserva, empresários e ao Serviço Social do Comércio (Sesc), de União da Vitória (PR), para 
arrecadar 1.700 quilos de alimentos, mil agasalhos e 250 produtos de higiene para doar às 
famílias vulneráveis à Covid-19. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de 
Janeiro distribuiu kits alimentação às famílias dos 120 alunos do Programa Forças no Esporte 
Segundo Tempo e do Projeto João do Pulo.  
O Comando Conjunto Leste (CCjL) capacitou profissionais da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro (PMERJ) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em desinfecção de 
ambientes. Foram ensinados métodos de descontaminação para uso nas tarefas diárias e 
trato com o público para tornar esses discentes multiplicadores de conhecimentos e boas 
práticas no combate ao novo coronavírus. 
A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte intensificou ações de inspeção naval na Lagoa 
do Bonfim, em Nísia Floresta. Além da fiscalização do tráfego aquaviário, os militares 
orientam tripulantes das embarcações quanto às medidas de prevenção e combate ao novo 
coronavírus. Os militares da Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN) e da Capitania Fluvial de 
Mato Grosso (CFMT) também conscientizam  a população durante suas inspeções navais com 
entrega de panfletos contendo medidas de enfrentamento e prevenção à Covid-19. 
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Uma Campanha de Doação de Sangue no Hemocentro da Paraíba, em João Pessoa, foi feita 
por militares do Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba para aumentar o estoque 
dos bancos de sangue durante a pandemia do coronavírus. E o Exército antecipou sua 
campanha que teria início em junho, mês em que se comemora o Dia Mundial do Doador de 
Sangue. O resultado foi o registro de quase 8 mil doações, permitindo a chance de socorro a 
milhares de pacientes em todo o Brasil. 
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: Ascom-Defesa 

 
Nota de esclarecimento 
O Ministério da Defesa, antes mesmo da decisão do TCU, conforme informado em nota à 
imprensa de 11 de maio, já havia constatado, com o apoio do Ministério da Cidadania, a 
possibilidade de pagamento indevido do auxílio emergencial a pessoas de sua base de dados e 
já vinha adotando todas as medidas necessárias à apuração do ocorrido, a fim de permitir a 
restituição ao erário e as demais medidas decorrentes, conforme é sempre realizado em 
situações semelhantes, em função dos valores morais cultuados pelas Forças Armadas. Assim, 
a decisão do TCU vem a reforçar as ações já em andamento neste Ministério e contribui para o 
processo de restituição dos valores ao autorizar o desconto em folha de pagamento. 
Para mais informações: https://defesa.gov.br/noticias/68948-nota-de-esclarecimento-6 
 
Empresa catarinense da Base Industrial de Defesa dá início à produção de respiradores 
A Base Industrial de Defesa (BID) atendeu ao chamado do Ministério da Defesa (MD) e promove 
várias iniciativas para colaborar com o governo federal no combate à Covid-19. No estado de 
Santa Catarina, uma grande empresa de Defesa finalizou o primeiro respirador no último 
sábado (09). A meta é produzir entre 500 de mil unidades por mês. Outra empresa catarinense 
confeccionou e entregou 40 mil máscaras face shield. Além disso, diversas companhias do 
Estado concluíram mais de 11 milhões de máscara de uso comum e têm previsão de 
industrializar até 18 milhões de unidades por mês. 
Para mais informações:  https://www.defesa.gov.br/ 
 

○ Ministério do Desenvolvimento Regional 
 

https://defesa.gov.br/noticias/68948-nota-de-esclarecimento-6
https://defesa.gov.br/noticias/68948-nota-de-esclarecimento-6
https://www.defesa.gov.br/noticias/68961-empresa-catarinense-da-base-industrial-de-defesa-da-inicio-a-producao-de-respiradores
https://www.defesa.gov.br/noticias/68961-empresa-catarinense-da-base-industrial-de-defesa-da-inicio-a-producao-de-respiradores
https://www.defesa.gov.br/noticias/68961-empresa-catarinense-da-base-industrial-de-defesa-da-inicio-a-producao-de-respiradores
https://www.defesa.gov.br/noticias/68961-empresa-catarinense-da-base-industrial-de-defesa-da-inicio-a-producao-de-respiradores
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Linhas especiais de crédito para enfrentamento da Covid-19 já disponibilizaram R$ 127,1 
milhões 
Pequenos empreendedores, cooperativas e trabalhadores informais das regiões Norte e 
Nordeste já captaram R$ 127,1 milhões das linhas de crédito emergencial destinadas ao 
enfrentamento de impactos econômicos da Covid-19. Os recursos são dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento – geridos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) – e contemplam estados com emergência ou calamidade pública reconhecidos pela 
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br 
 

○ Ministério da Economia 
 
Coronavírus gera custo de R$ 20 bilhões por semana ao país durante a paralisação 
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia (ME) apresentou nesta 
quarta-feira (13/5) o Boletim Macrofiscal, referente ao mês de maio, a publicação traz 
projeções para as principais variáveis macroeconômicas, como PIB e inflação. A SPE também 
divulgou dois estudos que avaliam o impacto da pandemia do novo coronavírus sobre a 
economia do Brasil. 
Para mais informações: https://www.gov.br/economia/ 
 
BANCO DO NORDESTE 
 
Banco do Nordeste prorroga pagamento de prestações do Crediamigo em mais 30 dias 
O Banco do Nordeste prorrogou, automaticamente, as prestações das operações contratadas 
no âmbito do seu  Programa de Microfinanças Urbanas - Crediamigo, com vencimento entre 19 
de maio a 18 de junho deste ano para 30 dias após o vencimento da última parcela. Trata-se da 
terceira prorrogação por conta da continuidade do isolamento social e dos efeitos da pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19). O ajuste insere-se no conjunto de medidas que o 
Banco do Nordeste vem adotando em razão das consequências da epidemia na economia da 
região. 
FONTE: Banco do Nordeste - ASCOM 
 
CAIXA 
 
CAIXA amplia o prazo da pausa na prestação habitacional para até 120 dias 
A CAIXA disponibiliza, a partir da próxima segunda-feira (18), a ampliação da pausa na habitação 
por um período de 120 dias para aqueles clientes pessoa física que já solicitaram a suspensão 
temporária de 90 dias do financiamento habitacional e Crédito Imóvel Próprio (Home Equity) e 
tiveram o pedido atendido. Para quem decidir solicitar a suspensão temporária das prestações 
a partir de agora, o período de pausa já será de 120 dias no total. A medida faz parte das ações 
do banco para oferecer aos clientes alternativas para enfrentar os efeitos causados à economia 
pela pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br/ 

https://www.mdr.gov.br/
http://https/www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-macrofiscal/boletim-macrofiscal-maio-2020-v12.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/coronavirus-gera-custo-r-20-bilhoes-por-semana-ao-pais-durante-a-paralisacao
https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/21461/caixa-amplia-o-prazo-da-pausa-na-prestacao-habitacional-para-ate-120-dias
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Auxílio emergencial: clique aqui para ver os últimos números 
FONTE: CAIXA - Ascom 

 
CVM 
 
CVM regulamenta assembleias digitais de titulares de valores mobiliários representativos de 
dívida 
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) edita a Instrução CVM 625, que regulamenta a 
realização de assembleias digitais por parte de titulares de debêntures, notas promissórias e 
certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. A medida permite maior flexibilidade 
para realização de assembleias em meio à pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: http://www.cvm.gov.br/ 
 

PREVIDÊNCIA 
 
Vídeo mostra como enviar atestado médico pelo Meu INSS 
Já é possível enviar o atestado médico diretamente pelo Meu INSS (computador ou aplicativo 
para celulares) para ser avaliado pela perícia. Desde o mês de março, o atendimento presencial 
nas agências está suspenso temporariamente devido à pandemia pela Covid-19. Por isso, a 
Portaria Conjunta 9.381, publicada em 7 de abril, permitiu o envio do documento pelo Meu 
INSS e, também, a antecipação no valor de R$1.045 para segurados que solicitarem o auxílio-
doença. 
Para mais informações: http://www.previdencia.gov.br/ 
 
RECEITA FEDERAL 
 
Receita Federal lança documento digital de CPF 
Neste momento de isolamento social que o país vem vivendo por conta da Covid-19, a 
Secretaria da Receita Federal disponibiliza o aplicativo CPF Digital, desenvolvido pelo Serpro, 
com a versão digital do cartão de CPF. O app também traz ChatBot para auxiliar o cidadão no 
preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020 (IRPF). O CPF Digital já 
está disponível para download na Google Play e App Store. 
Para mais informações: http://receita.economia.gov.br/ | https://www.gov.br/casacivil/ 
 
Receita Federal liberou entrada de mais de 131 milhões de EPI's e materiais hospitalares para 
enfrentamento da Covid-19 
Nos últimos 20 dias, de 23 de abril a 12 de maio, a equipe da Alfândega da Receita Federal no 
Porto de São Francisco do Sul/SC liberou diversas cargas de interesse para o enfrentamento ao 
novo coronavírus. No total foram liberados mais de 131 milhões de itens, sendo: 107,4 milhões 
de pares de luvas, 18 milhões de máscaras, 5 milhões de kits de diagnóstico para Covid-19, mais 
de 1 milhão de scalp convencional para infusão intravenosa, 364,4 mil sistemas de infusão de 

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20795/auxilio-emergencial-clique-aqui-para-ver-os-ultimos-numeros
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200514-1.html
http://www.previdencia.gov.br/2020/05/video-mostra-como-enviar-atestado-medico-pelo-meu-inss/
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/maio/receita-federal-lanca-documento-digital-de-cpf
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/receita-federal-lanca-documento-digital-de-cpf
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solução parental por gravidade e 36 mil tubos de ventilação e filtros bacterianos para ventilação 
mecânica. 
Para mais informações: https://receita.economia.gov.br/ 
 

○ Ministério da Educação 
 
IFG e UFG recuperam e doam respiradores mecânicos para Secretaria de Saúde de Goiás 
O Instituto Federal de Goiás (IFG) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) têm atuado na 
recuperação de respiradores mecânicos estragados. Nesta semana, as instituições entregaram 
10 respiradores à Secretaria de Saúde de Goiás. O item é fundamental no tratamento de casos 
mais graves de Covid-19. A recuperação e a doação de respiradores são iniciativas do projeto 
Pneuma, uma parceria entre o governo de Goiás e pesquisadores do IFG, da UFG, do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Goiás) e do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Goiás (Crea-GO), além de engenheiros voluntários e peritos criminais da Polícia 
Técnico-Científica de Goiás. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
Instituto Santos Dumont desenvolve equipamentos de proteção à Covid-19 
O Instituto Santos Dumont (ISD), organização social vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 
está produzindo ‘Máscaras-Escudo’ (Face Shield) para doação a hospitais com pacientes 
infectados pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte. A linha de produção foi montada no 
final de março por professores e alunos do mestrado em neuroengenharia do centro de 
pesquisas do Instituto — o Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra, em 
Macaíba (RN). A produção, em pouco mais de um mês, alcançou 1.200 máscaras. O ritmo atual 
é de aproximadamente 100 peças por dia. Todo o material produzido já foi encaminhado para 
doação. Os produtos chegaram até agora a 49 hospitais, serviços de urgência e emergência e 
maternidades do Rio Grande do Norte distribuídos entre 17 municípios. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
CAPES 
 
Pesquisadores recebem com satisfação prorrogação das bolsas 
A prorrogação de até três meses das bolsas de mestrado e doutorado já é realidade para muitos 
bolsistas no País. A medida é uma das ações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) para amparar os pesquisadores durante a pandemia do novo vírus 
corona. Durante a extensão da bolsa, o programa de pós-graduação não poderá substituir o 
bolsista. A prorrogação das bolsas de mestrado e doutorado no país foi publicada na Portaria 
nº 55 da CAPES. O documento traz também a exclusão da variável de tempo de titulação da 
avaliação dos programas no quadriênio 2017-2020. 
Para mais informações: https://www.capes.gov.br/ 

 
○ Ministério da Infraestrutura 

 

https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/maio/receita-federal-liberou-entrada-de-mais-de-131-milhoes-de-epis-e-materiais-hospitalares-para-enfrentamento-da-covid-19-nos-ultimos-20-dias
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89821:ifg-e-ufg-recuperam-e-doam-respiradores-mecanicos-para-secretaria-de-saude-de-goias&catid=12&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89811:instituto-santos-dumont-desenvolve-equipamentos-de-protecao-a-covid-19&catid=12&Itemid=86
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10314-pesquisadores-recebem-com-satisfacao-prorrogacao-das-bolsas
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MInfra divulga pesquisa de satisfação do passageiro referente ao 1º trimestre de 2020 
A Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura concluiu a “Pesquisa de 
Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário” referente ao primeiro trimestre deste 
ano. Dos 20 aeroportos brasileiros pesquisados, já sob os efeitos da pandemia do novo 
coronavírus na movimentação de viajantes, a satisfação média geral dos passageiros ficou em 
4,40, numa avaliação de 1 (muito ruim) a 5 (muito bom). No mesmo período de 2019, a 
avaliação média foi de 4,39. 
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br/ 

 
DNIT 
 
Ministro reforça atuação do DNIT e destaca continuação de obras pelo país 
Em reunião virtual fechada com o corpo diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), nesta quinta-feira (14), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, elogiou a atuação da autarquia e ressaltou o esforço do Governo Federal na 
continuidade de obras e entregas importantes por todo país, apesar da pandemia da Covid-19. 
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br/ 
 

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública 
 

Medida Provisória destina R$ 408 milhões para o MJSP reforçar ações contra o novo 
coronavírus 
Medida Provisória (MP 965/2020) publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (14), 
abre crédito extraordinário de R$ 408,8 milhões em favor do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP). O valor será destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública em 
razão do novo coronavírus, como aquisição de testes rápidos, equipamentos de proteção 
individual, barreiras sanitárias, materiais para hospitais, além de atendimento às comunidades 
indígenas e à população carcerária. Os aportes vão ser distribuídos entre vários órgãos do 
Ministério. Serão R$ 179,6 milhões para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen); R$ 112,5 
milhões para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP); R$ 89 milhões para ao Programa 
Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o VIGIA; R$ 20 milhões para a Polícia Rodoviária 
Federal; e R$ 7,5 milhões destinados à Fundação Nacional do Índio (Funai). 
Para mais informações: https://www.novo.justica.gov.br/ 
 

Ministro da Justiça e Segurança Pública realiza videoconferência com secretários de 
Administração Penitenciária 
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, participou nesta, quinta-feira (14), 
de videoconferência com secretários de Administração Penitenciária dos Estados e Distrito 
Federal. 
Durante o encontro, foram discutidas as ações em andamento para enfrentar a pandemia do 
coronavírus no sistema penitenciário de forma a evitar a contaminação de policiais penais e 
presos. O Ministério, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, adquiriu e distribuiu 

https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9789-minfra-divulga-pesquisa-de-satisfa%C3%A7%C3%A3o-do-passageiro-referente-ao-1%C2%BA-trimestre-de-2020.html
https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9790-ministro-refor%C3%A7a-atua%C3%A7%C3%A3o-do-dnit-e-destaca-continua%C3%A7%C3%A3o-de-obras-pelo-pa%C3%ADs.html
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141948
https://www.novo.justica.gov.br/news/medida-provisoria-destina-r-408-milhoes-para-o-mjsp-reforcar-acoes-contra-o-novo-coronavirus
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ao sistema penitenciário Equipamentos de Proteção Individuais e finaliza a compra de mais de 
80 mil testes rápidos para distribuição, um investimento de R$ 11 milhões. 
Para mais informações: https://www.novo.justica.gov.br 

 
FUNAI 
 
Coordenação da Funai Baixo Tocantins já entregou 1.450 cestas de alimentos 
A Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) Baixo Tocantins distribuiu 1.450 
cestas de alimentos para aldeias do Pará. A iniciativa deve beneficiar o mesmo número de 
famílias das etnias Suruí, Guarani-Mbya, Guajajara, Tembé, Amanayé, Assurini, Anambé, Atikun 
e Gaviäo. A intenção é garantir a segurança alimentar desses povos. Clique aqui para ver o 
vídeo.  
Para mais informações: http://www.funai.gov.br 
 

○ Ministério de Minas e Energia 
 
ANM lança Plano Lavra em busca de fomentar o setor mineral 
Com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios e recuperar os danos causados ao setor 
mineral pela pandemia mundial, a Agência Nacional de Mineração (ANM), órgão vinculado ao 
Ministério de Minas e Energia (MME), lançou, na segunda-feira (11), o Plano Lavra, que visa, 
entre outros, desburocratizar diversos trâmites entre a ANM e o minerador. O Plano Lavra 
contém uma série de ações, a serem efetivadas entre um a dois meses, que objetivam acelerar 
o processo de recuperação econômica, neutralizando os efeitos da pandemia no setor mineral 
por meio de medidas de desburocratização e realizando modificações normativas para 
simplificar os trâmites. As revisões ocorrerão em caráter de urgência, progressivamente e de 
acordo com a necessidade, e serão colocadas em vigor após aprovação da ANM, que segue 
todas as recomendações de Análise de Impacto Regulatório (AIR). 
Para mais informações: http://www.mme.gov.br/ 

 
ANEEL 
 
ANEEL antecipa reembolso de R$ 538 milhões a distribuidoras para cobrir tarifa social 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou nesta quinta-feira (14/5) o reembolso 
antecipado de R$ 538 milhões para cobrir os descontos pagos pelas distribuidoras aos 
beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica. A decisão foi publicada por meio do 
Despacho 1.343/2020. De acordo com a Resolução ANEEL 472/2012, que regulamenta a Tarifa 
Social, a Agência tem até o último dia útil de cada mês para apurar o faturamento das 
distribuidoras e autorizar o reembolso, cujos recursos vêm da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE). Assim, a decisão desta quinta-feira, que antecipa os recursos em cerca de 15 
dias, é mais uma medida da ANEEL para aumentar a liquidez do setor e minimizar os efeitos da 
pandemia do coronavírus (Covid-19). 
Para mais informações: https://www.aneel.gov.br/ 

 

https://www.novo.justica.gov.br/news/ministro-da-justica-e-seguranca-publica-realiza-videoconferencia-com-secretarios-de-administracao-penitenciaria
https://www.youtube.com/watch?v=BJqmN-nmJyc
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6122-coordenacao-baixo-tocantins-da-funai-ja-entregou-1-450-cestas-de-alimentos-veja-video
http://www.mme.gov.br/web/guest/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/anm-lanca-plano-lavra-em-busca-de-fomentar-o-setor-mineral?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Ftodas-as-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pdAS9IcdBICN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20201343ti.pdf
https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-antecipa-reembolso-de-r-538-milhoes-a-distribuidoras-para-cobrir-tarifa-social/656877?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fsala-de-imprensa-exibicao-2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zXQREz8EVlZ6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
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○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 
Ouvidoria e Childhood Brasil conversam sobre combate à violência contra crianças e 
adolescentes 
Na manhã desta quinta-feira (14), o ouvidor nacional de direitos humanos, Fernando César 
Pereira Ferreira, participou de live com Eva Dengler, representante da organização Childhood 
Brasil. Eles falaram sobre o funcionamento do Disque 100 durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), com foco no combate à violência contra crianças e adolescentes. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 
Professor dá dicas aos jovens de como estudar durante o isolamento social 
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) realizou, nesta quarta-
feira (13), uma live sobre a perseverança nos estudos durante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). A conversa contou com a presença da secretária nacional da juventude, Jayana 
Nicaretta, e o professor Betover Santos, que refletiu sobre o impacto que pandemia teve na 
educação. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 
Ministério se reúne com OAB para discutir propostas para pessoas idosas 
Na última segunda-feira (11), o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Antônio Costa, 
participou de reunião virtual com os presidentes das Comissões Especiais de Defesa da Pessoa 
Idosa (CDPI) das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O objetivo foi a 
apresentação e discussão de propostas para o público idoso, principalmente durante a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh 
 
Ministra e técnicos visitam hospital que afirma ter tratamento eficaz para a Covid-19 
A ministra Damares Alves, acompanhada de técnicos dos ministérios da Saúde e de Ciência e 
Tecnologia (MCTIC), visita, nesta quinta-feira (14), o Hospital Regional Tibério Nunes, localizado 
em Floriano, no interior do Piauí. O objetivo da viagem é conhecer o protocolo de atendimento 
aplicado pelo médico Justino Moreira no tratamento à Covid-19 e que, segundo ele, tem 
alcançado maior êxito na recuperação dos infectados. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh 
 
Ministério, Correios e Pátria Voluntária realizam entrega de materiais para produção de kits 
a moradores em situação de rua 
Em parceria com os Correios e o Programa Pátria Voluntária, o Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos (MMFDH) inicia, nesta quinta-feira (14), a entrega de tecidos para que 
entidades produzam materiais que serão distribuídos à população em situação de rua, com o 
intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 

 
○ Ministério das Relações Exteriores 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ouvidoria-e-childhood-brasil-conversam-sobre-combate-a-violencia-contra-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/professor-da-dicas-aos-jovens-de-como-estudar-durante-o-isolamento-social
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-se-reune-com-oab-para-discutir-propostas-para-pessoas-idosas
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministra-e-tecnicos-visitam-hospital-que-afirma-ter-tratamento-eficaz-para-a-covid-19
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/ministerio-correios-e-patria-voluntaria-realizam-entrega-de-materiais-para-producao-de-kits-a-moradores-em-situacao-de-rua
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Número estimado de brasileiros repatriados com apoio das Embaixadas e Consulados até 
13/5: 21.818 pessoas  
Número estimado de brasileiros com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos aguardando 
repatriação em 13/5: cerca de 4.600 pessoas 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 
Voo de repatriação traz brasileiros da Itália 
Partiu hoje de Roma voo fretado de repatriação da Itália. Embarcaram 272 brasileiros e um 
chileno, cônjuge de brasileiro. 136 passageiros estavam no norte da Itália, e receberam apoio 
do Consulado em Milão para a repatriação, sendo que um grupo de 5 pessoas foi transportado 
até o aeroporto em uma van do Consulado. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 

 
Voo de repatriação do Chile está previsto para hoje 
O consulado do Brasil em Santiago do Chile deverá embarcar hoje cerca de 30 brasileiros 
desvalidos em voo comercial para o Brasil. 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores - Ascom 
 

○ Ministério da Saúde 
 
Painel de Leitos e Insumos 
Ministério da Saúde disponibiliza Painel com valores investidos em Leitos e Insumos. 
Acesse em: https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php 

 
ANVISA 
 
AFEs terão validade em todo o território nacional 
Começa a vigorar no próximo domingo (17/5) a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
374/2020, que altera a RDC 345/2002 para adequação à Lei 13.043/2014, que por sua vez altera 
o prazo de vigência da Autorização de Funcionamento de empresas interessadas em prestar 
serviços de interesse da saúde pública em portos, aeroportos e fronteiras. A principal mudança 
introduzida pela norma é que a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) passa a ser 
válida em todo o território nacional e concedida por tipo de atividade exercida, para prestação 
de serviços de interesse da saúde pública. 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 

 
Covid-19: esclarecimentos sobre desinfecção de pessoas 
Preocupada com a divulgação sobre a utilização de estruturas (câmaras, cabines e túneis) para 
a desinfecção de pessoas com o objetivo de prevenir infecções pelo novo coronavírus (Sars-
CoV-2), a Anvisa divulgou, nesta quarta-feira (13/5), a Nota Técnica 51/2020, com 
esclarecimentos e alertas sobre o assunto. De acordo com o documento, não existe, no 

https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php
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=afes-terao-validade-em-todo-o-territorio-nacional&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5879010&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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momento, nenhuma evidência científica sobre a eficácia e a segurança desse tipo de 
procedimento.  
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/ 
 
FIOCRUZ 
 
Estudo mostra que programa Mais Médicos possibilitou a melhoria de indicadores de saúde 
O Programa Mais Médicos fez com que, nos municípios mais vulneráveis do país, diminuíssem 
as internações por condições sensíveis à atenção primária (como insuficiência cardíaca, 
gastroenterite e asma). O cuidado pré-natal melhorou e a mortalidade na infância foi reduzida. 
O Programa também possibilitou a ampliação dos recursos para atenção à saúde, com a compra 
de equipamentos médicos para municípios vulneráveis, especialmente aparelhos de ultrassom 
e mamógrafos. Essas são algumas conclusões de um estudo realizado pelo Projeto Avaliação do 
Desempenho do Sistema de Saúde (Proadess). A equipe do projeto, coordenado pelo Instituto 
de Comunicação e Informação em Saúde (Icict/Fiocruz), analisou dados de 1.455 municípios de 
todo o Brasil. 
“No momento atual, marcado pela Covid-19, é oportuno tratar da disponibilidade de 
profissionais nos municípios mais vulneráveis do país, os quais já foram ou serão atingidos pela 
epidemia e que, mesmo em situações usuais, já apresentam dificuldades para garantir acesso 
e efetividade de cuidados em saúde à sua população”, ressalta o cientista Ricardo Dantas, 
coordenador do Proadess. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

● PONTO DE ATENÇÃO 
 

○ Ministério da Economia 
 
BANCO CENTRAL 
 
Aplicativos e links sobre pandemia podem ser fraudes 
Banco Central alerta que golpistas estão usando arquivos maliciosos, links para sites 
fraudulentos ou aplicativos falsos. Um golpe comum neste momento é a oferta de informações 
sobre a expansão do coronavírus no mundo. 
Para mais informações: https://twitter.com/BancoCentralBR/ 

 
IBGE 
 
Pela primeira vez em 8 anos, produção industrial cai em todos os 15 locais pesquisados 
A pandemia de Covid-19 interferiu diretamente para a queda da atividade industrial do país na 
passagem de fevereiro para março, mostra a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada 
hoje (14) pelo IBGE. É a primeira vez em oito anos que todas as 15 localidades recuam, já que o 
estado do Mato Grosso entrou na pesquisa somente em 2012. O mais próximo desse resultado 

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-esclarecimentos-sobre-desinfeccao-de-pessoas&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5878953&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-mostra-que-programa-mais-medicos-possibilitou-melhoria-de-indicadores-de-saude
https://twitter.com/BancoCentralBR/status/1261033737162285057?s=08
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27576-pandemia-faz-producao-industrial-cair-9-1-e-ter-pior-marco-desde-2002
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aconteceu em maio de 2018, com a greve dos caminhoneiros, que derrubou a produção 
industrial em 14 dos 15 locais. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ 
 
Alta nas vendas em supermercados limita perdas do varejo a 2,5% em março 
O impacto da pandemia de Covid-19 já pode ser verificado em março com a queda de 2,5% nas 
vendas do comércio varejista, em relação a fevereiro, de acordo com a Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada hoje (13), pelo IBGE. É o pior resultado para março desde 2003, 
quando o setor registrou -2,7%. A queda, puxada por seis das oito atividades pesquisadas, só 
não foi mais intensa por causa de áreas consideradas essenciais durante o período de 
isolamento social. 
Para mais informações: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/  
 

○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 
Denúncias registradas pelo Ligue 180 aumentam nos quatro primeiros meses de 2020 
De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), houve um aumento 
médio de 14,1% no número de denúncias feitas ao Ligue 180 nos primeiros quatro meses de 
2020 em relação ao ano passado. O total de registros foi de 32,9 mil entre janeiro e abril de 
2019 contra 37,5 mil no mesmo período deste ano, com destaque para o mês de abril, que 
apresentou um aumento de 37,6% no comparativo entre os dois anos. Uma das principais 
causas desse crescimento foi o aperfeiçoamento dos canais de denúncia administrados pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Como uma resposta ao efeito da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na violência doméstica, os canais de atendimento da 
ONDH foram ampliados. 
Para mais informações: https://www.gov.br/mdh/ 
 

○ Ministério da Saúde 
 
FIOCRUZ 
 
Covid-19: artigo questiona suporte no exercício da medicina 
A antecipação da formatura de médicos, a convocação compulsória de profissionais da Saúde, 
a pouca ou nenhuma prática em determinadas áreas e o grande número de acometimento e 
mortes desses profissionais por coronavírus são os principais temas abordados no artigo O 
exercício da medicina no enfrentamento da Covid-19 – vulnerabilidades e necessidades 
protetivas. Publicado no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Bioética do Observatório Covid-
19 - Informação para ação da Fiocruz, o texto evidencia a urgente necessidade da incorporação 
de pessoal no enfrentamento da pandemia; entretanto, questiona o suporte aos profissionais 
da Saúde e seus familiares durante a crise que o país está vivendo, bem como no cenário pós-
pandemia. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27682-pela-primeira-vez-em-8-anos-producao-industrial-cai-em-todos-os-15-locais-pesquisados
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27666-alta-nas-vendas-em-supermercados-limita-perdas-do-varejo-a-2-5-em-marco
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/denuncias-registradas-pelo-ligue-180-aumentam-nos-quatro-primeiros-meses-de-2020
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-artigo-questiona-suporte-no-exercicio-da-medicina
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● AGENDA 
 
○ Ministério da Educação 

 
Revalida: edital será publicado em julho e a prova, aplicada em outubro 
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação 
Superior Estrangeira (Revalida) terá novo edital publicado em julho. A prova será aplicada em 
11 de outubro. A divulgação das datas, feita pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
nesta quinta-feira, 14 de maio, finda uma espera que afeta milhares de pessoas há três anos. 
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/ 

 
○ Ministério da Saúde 

 
FIOCRUZ 
 
Instituto Nacional de Infectologia divulga chamada de mestrado e doutorado voltada para a 
Covid-19 
O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) está com inscrições abertas, 
até 25 de maio, para o processo seletivo 2020 dos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado 
do Programa em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas. Atendendo a Ação Emergencial da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a seleção pública 
extraordinária é destinada a projetos que induzam a geração de conhecimento prático e 
específico orientado especialmente à prevenção e ao combate da atual pandemia da Covid-19, 
ou endemias e epidemias em geral que assolam o país, envolvendo áreas tais como infectologia, 
epidemiologia, imunologia, microbiologia, biotecnologia, ou correlatas, cujos conhecimentos 
possam compor esforços coordenados de atuação perante tais situações. 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/ 

 
FUNASA 
 
Funasa promove webinar com docente do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) 
No próximo dia 15/05, a partir das 10h (horário de Brasília), a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) também entrará na era dos seminários digitais e promoverá uma discussão sobre o 
assunto do momento: a Covid-19. Com o título "E por falar em Covid-19: o que Saúde Ambiental 
tem com isso?" a Fundação tem o prazer de convidar para um webinário a Dra. Suzana Paixão 
que é docente do Instituto Politécnico de Coimbra - IPC, em Portugal, e presidente eleita da 
Federação Internacional de Saúde Ambiental.  
O evento será transmitido ao vivo pela internet e estará aberto para qualquer internauta que 
se interesse pelo assunto, sendo possível assistir e interagir com perguntas via chat. Para isso, 
basta acessar o link https://bit.ly/3czc85a, escolher a opção "Assistir na web" e depois escolher 
a opção "Participar anonimamente". 
Para mais informações: http://www.funasa.gov.br/ 

http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=89831:revalida-edital-sera-publicado-em-julho-e-a-prova-aplicada-em-outubro&catid=212&Itemid=86
https://portal.fiocruz.br/noticia/instituto-nacional-de-infectologia-divulga-chamada-de-mestrado-e-doutorado-voltada-para
https://bit.ly/3czc85a
http://www.funasa.gov.br/web/guest/todas-as-noticias/-/asset_publisher/lpnzx3bJYv7G/content/funasa-promove-webinario-com-docente-do-instituto-politecnico-de-coimbra-ipc-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.funasa.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Ftodas-as-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lpnzx3bJYv7G%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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● NÚMERO DE CASOS 

 
Brasil registra 202.918 casos de coronavírus e 13.993 (6,9%) óbitos. Do total de casos 
confirmados, 79.479 (39,2%) estão recuperados* e outros  109.446 (53,9%) 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. 


