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● DESTAQUES
○

Saúde destina R$ 144 milhões para construção de Centro Hospitalar na Fiocruz

○

Aprovados seis novos testes

○

Governo anuncia R$ 40 bilhões em linha de crédito para garantir empregos

○

Ebserh contratará mais de 6 mil profissionais para o enfrentamento ao Covid-19

○

Ministros da Agricultura e da Infraestrutura debatem fluxo de abastecimento no país

○

Brasil fecha fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as nacionalidades

○

Abastecimento com GLP segue em todo o Brasil

○

Ministério inicia cadastro de abrigos de idosos para levantamento de ações de combate ao
coronavírus

○

Embratur lança campanha para reforçar o turismo no Brasil pós-coronavírus

● AÇÕES DE GOVERNO
○ Ministério da Saúde
Saúde destina R$ 144 milhões para construção de Centro Hospitalar na Fiocruz
Pacientes infectados com a Covid-19 passam a contar com mais uma unidade de saúde
especializada no atendimento de pacientes em estado grave. O Ministério da Saúde destinou R$
140 milhões para a construção do Centro Hospitalar Fiocruz para a Pandemia da Covid-19 que será
implantado no Rio de Janeiro (RJ). Neste novo espaço, também serão realizadas ações do ensaio
clínico Solidariedade (Solidarity), da Organização Mundial da Saúde (OMS). A iniciativa, que
receberá investimento de R$ 4 milhões do Ministério da Saúde, tem o objetivo de investigar a
eficácia de quatro tratamentos para a Covid-19.
Para mais informações: https://www.saude.gov.br

ANVISA
Aprovados seis novos testes
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A Anvisa aprovou seis novos testes para o diagnóstico de Covid-19. Com as aprovações anteriores,
foram autorizados ao todo 17 testes para facilitar o diagnóstico do novo coronavírus no Brasil.
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br

Anvisa fiscaliza voo com repatriados da Espanha
A Anvisa realizou na manhã deste sábado (28) no aeroporto de Recife ação especial de abordagem
no voo que trazia 23 estudantes, integrantes do Programa “Ganhe o Mundo” do Governo do
Estado, os quais tiveram de ser repatriados da Espanha por causa da crise sanitária do coronavírus.
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br

Covid-19: orientação sobre doação de sangue
A Anvisa e o Ministério da Saúde atualizaram os critérios técnicos contidos na Nota Técnica
5/2020CGSH/DAET/SAES/MS para triagem clínica dos candidatos à doação de sangue relacionados
ao risco de infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/

Desinfecção de locais públicos: cheque os procedimentos
Nota técnica apresenta recomendações e alertas sobre os procedimentos de desinfecção de locais
públicos durante a pandemia de Covid-19.
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/

○ Ministério da Economia
Governo anuncia R$ 40 bilhões em linha de crédito para garantir empregos
O governo federal anunciou uma linha de crédito emergencial a juros reduzidos para pequenas e
médias empresas no valor de R$ 40 bilhões. O objetivo da medida é financiar a folha de
pagamento dessas empresas e garantir empregos. Pela iniciativa, o governo vai arcar com os
salários de funcionários que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.090) durante dois meses.
Para mais informações: http://www.economia.gov.br

CAIXA
CAIXA lança medidas específicas para micro e pequenas empresas
Entre as medidas anunciadas pela CAIXA para ajudar a combater o efeito do novo coronavírus,
estão novidades específicas para micro e pequenas empresas. São linhas de crédito, antecipação
de recebíveis e parcerias que vão ajudar os empresários a passar por esse momento de diminuição
do movimento econômico e evitar o desemprego, além do reforço na economia de R$ 111 bilhões
para capital de giro, compra de carteiras, crédito para Santas Casas e crédito agrícola.
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br

○ Ministério da Defesa
Forças Armadas combatem coronavírus com equipes especializadas em defesa biológica
As expertises existentes junto às tropas especializadas em Defesa Biológica, Nuclear, Química e
Radiológica, da Marinha, Exército e Aeronáutica têm possibilitado o monitoramento, a
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identificação, o balizamento da área e a descontaminação de pessoal, material e veículos na
Operação Covid-19. Militares especializados também estão realizando curso de Defesa Biológica,
Nuclear, Química e Radiológica para capacitar militares das Forças Armadas, bombeiros e agentes
da Defesa Civil.
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br

○ Ministério da Infraestrutura
Ministério elabora norma com protocolo de higienização em locais utilizados por caminhoneiros
O Ministério da Infraestrutura trabalha, em parceria com empresas do setor produtivo, na
elaboração de uma norma que estabeleça protocolo mínimo de conforto e higienização para locais
e rotinas de trabalho enfrentadas pelos caminhoneiros durante a pandemia do Covid-19. Após
reunião nesta sexta-feira (27) com embarcadores, ficou definido que as empresas vão estabelecer
quais são essas condições mínimas, como distribuição de máscaras e álcool em gel, além de kits de
alimentação para os motoristas. Além dessas medidas, o ministério trabalha na interlocução com
os estados para a comunicação de todos os estabelecimentos abertos às margens das rodovias
para que os caminhoneiros possam programar suas viagens.
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br

ANAC
ANAC permite transporte de cargas por empresas de táxi-aéreo
A ANAC emitiu que permite o transporte de cargas por empresas de táxi-aéreo sem necessidade
de anuência prévia. Essa aprovação contribui para a rapidez no transporte de substâncias
biológicas e equipamentos que podem ser usados pela área da saúde, como medicamentos,
respiradores e exames.
Para mais informações: https://www.anac.gov.br

○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MCTIC investe no combate ao Covid-19
O MCTIC investirá R$ 100 milhões no enfrentamento do Covid-19. O recurso foi liberado como
crédito suplementar pelo Governo Federal e terá como origem o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A pasta também está lançando o IdearuMCTIC, uma
ferramenta para a conexão de ideias e avaliação de maturidade de soluções tecnológicas, com
foco inicial nos desafios apresentados pela pandemia.
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br

Acordo dissemina uso da Inteligência Artificial na área da saúde
Foi firmado nesta quinta-feira (26/03), em Brasília, um acordo de cooperação para uso da
inteligência artificial na área da saúde, que pode revolucionar o diagnóstico de infecções
hospitalares em todo País. E, claro, salvar vidas.

Presidência da República
Secretaria de Governo
Secretaria de Comunicação Social

O ato de cooperação contou com a presença do ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva que
enfatizou a relevância do projeto, inclusive no combate ao COVID-19. “Estamos diante de uma
tecnologia de grande valor para o sistema de saúde”, disse o ministro.
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/

○ Ministério do Desenvolvimento Regional
Comitê Gestor de Crise é instituído pelo MDR
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, institui o Comitê Gestor de Crise. A
instância estará pronta para atuar em eventos que possam ter reflexos danosos às políticas
conduzidas pela Pasta e que resultem em ações emergenciais para restabelecimento da
normalidade. O Comitê será composto por representantes de vários órgãos ligados à PAsta, como
a Secretaria de Proteção e Defesa Civil (Sedec). Entre as competências do colegiado estão o
planejamento de ações, o acompanhamento da execução de medidas propostas e a convocação
de especialistas para auxiliar no entendimento da situação.
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/

Defesa Civil Nacional registra envio de mais de 68 milhões de mensagens com alertas sobre
coronavírus
Quinze estados e o Distrito Federal estão utilizando o sistema de alertas via SMS, da Defesa Civil
Nacional, para avisos e informações à população sobre medidas para conter o avanço da
contaminação pelo coronavírus. Até esta sexta-feira (27), 193 alertas foram emitidos pelas defesas
civis locais e geraram o envio de 68 milhões de mensagens para os celulares cadastrados.
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br

MDR simplifica procedimento para reconhecer situação de emergência por conta do coronavírus
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) simplificou o processo para a solicitação e
análise de reconhecimento federal da situação de emergência (SE) ou do estado de calamidade
pública (ECP) em decorrência do coronavírus. O objetivo da medida é agilizar e facilitar os
processos de resposta ao desastre no âmbito federal. Dessa maneira, os entes federados ficam
dispensados do envio de uma série de documentos necessários aos pedidos de reconhecimento
federal, exigidos pela Instrução Normativa n. 2/2016 para situações de desastres naturais.
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br

○ Ministério da Educação
Ebserh contratará mais de 6 mil profissionais para o enfrentamento ao Covid-19
O Ministério da Economia autorizou a contratação de mais de 6 mil profissionais da saúde. A força
de trabalho será direcionada para os 40 hospitais universitários federais que formam a Rede
Ebserh. Estão previstas aproximadamente 900 vagas para médicos, 1,4 mil enfermeiros, 3 mil
técnicos em enfermagem, 500 fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros e arquitetos,
necessários para promover as mudanças estruturais exigidas para a acomodação de pacientes
infectados pelo coronavírus.
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br
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○ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministros da Agricultura e da Infraestrutura debatem fluxo de abastecimento no país
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, conversaram nesta sexta-feira (27), por meio de
videoconferência, sobre o fluxo de abastecimento do país. Os dois ministros têm atuado em
conjunto, com estados e municípios, com o objetivo de garantir o livre acesso a estradas, portos e
aeroportos para as cargas essenciais, como são os produtos agropecuários, para o abastecimento
da população e do sistema de saúde. Os ministros também conversaram sobre a distribuição, na
próxima semana, dos kits de testes rápidos, EPIs e respiradores, que estão chegando ou sendo
produzidos para a rede de saúde do país, via aérea e terrestre. A primeira remessa de kits chegará
em São Paulo.
Para mais informações: http://www.agricultura.gov.br

○ Ministério da Justiça e Segurança Pública
Brasil fecha fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as nacionalidades
Os ministros da Casa Civil, Braga Netto; da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro; da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, editaram nova portaria,
nesta sexta-feira (27), restringindo, por 30 dias, a entrada de estrangeiros de todas as
nacionalidades no Brasil. Não haverá nenhuma restrição ao transporte de cargas. A portaria prevê
exceções e a restrição não vale para brasileiros, imigrantes que moram no Brasil, estrangeiros em
missão de organismos internacionais e parentes diretos de brasileiros.
Para mais informações: https://www.novo.justica.gov.br

○ Ministério de Meio Ambiente
Prazo para Entrega do RAPP é prorrogado até 29 de junho de 2020
A Instrução Normativa (IN) do Ibama n˚ 12/2020, publicada nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial
da União, prorrogou até 29 de junho o prazo regular para a entrega do Relatório Anual de
Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP) de 2020 (ano-base 2019). O texto tem como objetivo
atenuar eventuais obstáculos impostos pela pandemia de coronavírus (COVID-19) ao
cumprimento das obrigações de cidadãos e empresas junto à Administração Pública.
Para mais informações:

○ Ministério de Minas e Energia
MME disponibiliza canais de comunicação para atendimento sobre o Covid-19
O Ministério de Minas e Energia (MME) disponibilizou um endereço de e-mail e número de
telefone para atendimento de demandas específicas sobre o Coronavírus – Covid-19. A medida foi
implementada para fazer interlocução junto ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento
dos Impactos do vírus da Casa Civil. Para enviar demandas sobre o Covid-19, encaminhe e-mail
para mme-covid19@mme.gov.br ou ligue para (61) 99258-4322 (com Whatsapp) – os atendentes
são Sílvio ou Luiz Cláudio. O horário de funcionamento é das 8h às 18h.
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Para mais informações: http://www.mme.gov.br

ANP
Abastecimento com GLP segue em todo o Brasil
O abastecimento com gás de cozinha (GLP - Gás Liquefeito de petróleo) está ocorrendo em todo o
país. No entanto, podem ocorrer problemas pontuais, diante da situação de crise. A Agência está
monitorando diariamente o mercado de combustíveis e está trabalhando para garantir o
abastecimento. Recomenda-se aos consumidores que evitem a corrida às revendas, pois a
previsão é de que o suprimento siga contínuo.
Para mais informações: http://www.anp.gov.br

○ Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
Ministério inicia cadastro de abrigos de idosos para levantamento de ações de combate ao
coronavírus
O MMFDH iniciou o cadastramento das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de
todo o país com o objetivo de garantir repasses do Governo Federal para ações de combate à
pandemia de Covid-19. Com esses recursos, o governo vai distribuir cestas básicas para idosos
cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC) em todo o país. O Ministério solicitou,
ainda, que fosse dada prioridade a medidas para solucionar a lista de espera para pagamentos do
BPC e para regularizar os pagamentos às ILPIS que estão em atraso, além de providenciar
aquisição de álcool em gel, máscaras e sabonetes líquido para idosos.
Para mais informações: https://www.mdh.gov.br

Ministério divulga vídeo ensinando como brasileiros no exterior podem acionar o Disque 100
Para auxiliar os brasileiros que moram ou estão no exterior durante a pandemia de Covid-19, o
MMFDH divulgou, nesta sexta-feira (27), um vídeo para ensinar como podem acionar o Disque 100
para obter informações e denunciar violações de direitos humanos.
Para mais informações: https://www.mdh.gov.br/

Almanaque da Turminha Reconecte traz informações sobre coronavírus para crianças
O MMFDH lançou, nesta sexta-feira (27), o “Almanaque da Turminha Reconecte: Coronavírus! E
agora?”. A cartilha tem o objetivo de orientar as crianças brasileiras sobre a prevenção ao
(Covid-19.
Para mais informações: https://www.mdh.gov.br/

○ Ministério do Turismo
EMBRATUR
Embratur lança campanha para reforçar o turismo no Brasil pós-coronavírus
A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur está atenta aos impactos
que o setor turístico poderá sofrer neste momento de pandemia, devido ao novo Coronavírus
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(COVID-19). Junto ao Governo Federal, a Embratur lança uma campanha em português, inglês e
espanhol reforçando ao turista que o Brasil espera recebê-lo em breve, com suas belezas naturais
preservadas. A ação está em consonância à OMT (Organização Mundial do Turismo), que busca
levar ao conhecimento do público as consequências negativas do cancelamento e, também,
reforçar a importância de programação de novas viagens após a pandemia.
Para mais informações: http://www.embratur.gov.br

○ Ministério da Cidadania
Ministério da Cidadania oferece 25 cursos a distância sobre temas sociais
Em tempos de teletrabalho, o Portal de Capacitação do Ministério da Cidadania está com
inscrições abertas para as novas turmas dos cursos ofertados na modalidade EaD (ensino a
distância). A iniciativa está disponível para gestores, pesquisadores, técnicos ou qualquer cidadão
interessado em aperfeiçoar seus conhecimentos sobre as temáticas sociais. O Portal de
Capacitação oferece 25 cursos, divididos em seis categorias. As inscrições para os cursos são
bimestrais.
Para mais informações: http://desenvolvimentosocial.gov.br/

● AGENDA
Comando Conjunto Planalto realiza a desinfecção da Estação Central do Metrô em Brasília
Neste sábado, 28 de março, a partir das 23h00, o Comando Conjunto Planalto realizará a
desinfecção da Estação Central do metrô em Brasília, dando continuidade às ações de prevenção e
enfrentamento ao coronavírus em locais de grande circulação de passageiros. O trabalho de
desinfecção será realizado fora do horário de funcionamento do metrô, sem a concentração de
pessoas no local, facilitando a condução da atividade e a aplicação dos produtos químicos de
forma segura.
A ação contará com militares da Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
do Exército Brasileiro, subordinada ao Comando de Operações Especiais, unidade empregada na
segurança de grandes eventos, como a Copa do Mundo no Brasil e os Jogos Olímpicos no Rio de
Janeiro.
Outras informações
Local: Estação Central do metrô de Brasília, junto à rodoviária do Plano Piloto;
Data: 28 de março de 2020;
Horário: a partir das 23h00;
Contato: imprensadocmp@gmail.com
● NÚMERO DE CASOS
Brasil registra 3.904 casos confirmados de coronavírus e 114 mortes
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Subiu para 3.904 os casos confirmados de coronavírus no Brasil. O número de óbitos também
aumentou para 114. De acordo com informações repassadas pelos estados ao Ministério da
Saúde, até as 16h deste sábado (28), as mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1),
Ceará (4), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio de Janeiro (13), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e
Rio Grande do Sul (2). São Paulo continua registrando o maior número de casos e de mortes, são
84 óbitos no estado.
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/
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