
Brasil registra 4.256 casos confirmados de coronavírus e 136 mortes
BNDES anuncia medidas emergenciais para mitigar os impactos causados pela pandemia do
novo coronavírus na economia
Atividades de assistência a brasileiros no exterior afetados pela crise do Coronavírus
Iniciativa do Governo Federal traz rapidez no transporte aéreo de material de saúde durante
a pandemia
Forças Armadas ampliam ações de prevenção ao Coronavírus durante a Operação Covid-19
Minas e Energia reúne agentes do setor para avaliar fornecimento de GLP

MINISTÉRIO DA SAÚDE
 
ANVISA | Medicamentos: entenda como ficam os prazos processuais
 
Já está disponível para consulta um documento que reúne as principais dúvidas a respeito dos
prazos processuais relacionados a medicamentos e produtos biológicos a partir da publicação,
em 23/3, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa (RDC) 355/2020. Devido à emergência
em saúde pública, a Resolução alterou os prazos referentes a requerimentos de atos públicos de
liberação de responsabilidade da Agência. É importante destacar que as análises das petições e
dos processos não pararam. Podem ocorrer, entretanto, alterações em prazos anteriormente
previstos, uma vez que todas as áreas da Agência estão concentrando seus esforços nas
estratégias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/
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estratégias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
 
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/
 
FIOCRUZ | Livros e autores da Editora Fiocruz em reportagens sobre história da saúde
Em meio à pandemia do novo coronavírus, diversos autores da Editora Fiocruz tem concedido
entrevistas à imprensa para falar sobre questões de saúde pública e história das epidemias.
 
Para mais informações: https://portal.fiocruz.br/
 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
 
CNPQ | Comunicado sobre a COVID-19
Em razão das limitações impostas pelas medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19, e
considerando a diversidade de questionamentos recebidos nos últimos dias, o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) tem divulgado comunicados para
o esclarecimento e orientação da comunidade científica. São dúvidas gerais que abrangem o
maior número de pesquisadores e bolsistas. As demais situações, com particularidades que não
permitem orientações gerais, estão sendo analisadas e deliberadas caso a caso pelas diretorias
do CNPq. No comunicado, o órgão informa ainda que suspendeu a cobrança, por 60 (sessenta)
dias, de todos os relatórios cujos prazos previstos para envio se encerram até o dia 31/05.
 
Para mais informações:
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/8672
718
 
CGU | CGU lança, nas redes sociais, campanha “Dicas de Teletrabalho”
Controladoria-Geral da União (CGU) lançou, nesta última sexta-feira (27), campanha “Dicas de
Teletrabalho com a CGU”. A iniciativa contém dicas e orientações para as pessoas que estão
trabalhando em casa, em função da emergência em saúde pública provocada pela pandemia de
coronavírus.
 
Planejamento, definição de ferramentas digitais para utilização, criação de um ambiente
agradável, estabelecimentos de metas e pausas periódicas são alguns dos passos sugeridos nas
peças da campanha para tornar o período de teletrabalho mais eficiente e o dia a dia mais leve. 
 
As peças serão publicadas no Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin do órgão.
 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 
Ministro Paulo Guedes participa de reunião com representantes das prefeituras.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de duas reuniões. Uma com representantes
da Frente Nacional dos Prefeitos e a outra com a CNM (Confederação Nacional de Municípios).
Foram tratados diversos assuntos dentre eles a liberação de recursos para os municípios ante a
necessidade de enfrentamento da pandemia.
 



necessidade de enfrentamento da pandemia.
 
Uma das principais discussões foi a ideia do pagamento de auxílio no valor de R$ 600,00 a
trabalhadores informais que por ventura precisarão ficar em casa durante a crise. Guedes
destacou que as prefeituras desempenha importante papel no mapeamento dessas
informações, uma vez que alguns desses municípios detém um cadastro atualizado de
profissionais informais.
 
Segundo dados, o cadastro do INSS dispõe de apenas 15% ou 20% do volume total desta
categoria em seus cadastros. No entanto, o ministro ressaltou que "nenhum brasileiro será
deixado para trás", ou seja, os recursos serão liberados e os cadastros serão utilizados para a
checagem dos dados para evitar fraudes.
 
CAIXA
 
A CAIXA disponibilizou aos clientes de financiamento habitacional a possibilidade de pausar as
prestações do seu contrato por até 90 dias. O pedido pode ser realizado por meio do app
Habitação e a confirmação é enviada por mensagem de texto (SMS) para o solicitante em poucos
dias no telefone cadastrado no pedido de pausa. Os usuários que já utilizavam o aplicativo
devem fazer a atualização em seus aparelhos para poder realizar o pedido de pausa.
 
BNDES
 
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo
Montezano, anunciou, neste domingo (29), medidas emergenciais para mitigar os impactos
causados pela pandemia do novo coronavírus na economia e na sociedade brasileiras e dar
informações complementares às primeiras medidas anunciadas no domingo (22).
 
A principal delas disponibiliza R$ 40 bilhões (R$ 20 bilhões por mês) para o financiamento de 2
meses da folha de pagamento de MPMEs, sendo R$ 34 bilhões oriundos do Tesouro Nacional e
R$ 6 bilhões de recursos dos bancos de varejo.
 
Fonte: BNDES - htts://www.bndes.gov.br
 
MINISTÉRIO DA DEFESA
 
Forças Armadas ampliam ações de prevenção ao Coronavírus durante a Operação Covid19 
Neste fim de semana, os militares realizam ações de desinfecção das áreas internas e externas
dos terminais hidroviário, rodoviário e aeroportuário de Belém. O mesmo aconteceu em três
estações do BRT (Jardim Oceânico, Alvorada e Recreio) no Rio de Janeiro. A Estação Central do
metrô em Brasília também passou por procedimentos de descontaminação nessa madrugada.
 
Até o momento, a operação envolve a participação de mais de 5.500 militares da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica. Cerca de 660 viaturas, 53 embarcações, três aeronaves estão sendo
empregadas pelos 10 Comandos Cojuntos e pelo Comando Aeroespacial permanente.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)
https://www.defesa.gov.br



empregadas pelos 10 Comandos Cojuntos e pelo Comando Aeroespacial permanente.
 
Fonte: Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) - https://www.defesa.gov.br
 
EXÉRCITO BRASILEIRO | Medidas preventivas da brigada Felipe Camarão contra a COVID-19
Desde o dia 20 de março, a 7ª Brigada de Infantaria Motorizada adota medidas de prevenção e
participa da Operação COVID-19, que conta com a ativação de 10 Comandos Conjuntos, do
Norte ao Sul do país, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Foram montados postos de
triagem na entrada e saída das organizações militares (OM), com os profissionais de saúde
verificando diariamente a higidez do público interno, assim como adotadas mudanças nas
rotinas das instruções e do expediente.
 
Para mais informações: http://www.eb.mil.br/
 
Prevenção e combate ao Coronavírus em hospitais militares no Distrito Federal
Coordenada pelo Comando Conjunto Planalto, atividades de conscientização e desinfecção de
localidades estão sendo realizadas por meio de equipes especializadas. Militares do 16º Batalhão
Logístico do Exército Brasileiro fizeram na manhã de 27 março a desinfecção das áreas externas
do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) e do Hospital das Forças Armadas (HFA).
Intensificando as medidas de prevenção, o HFA recebeu também a desinfecção de áreas
internas, realizada por militares da Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e
Nuclear (Cia DQBN), do Exército Brasileiro.
 
Para mais informações: http://www.eb.mil.br/
 
Aviação do Exército empenhada no enfrentamento do Coronavírus.
Empenhada nas ações de combate à disseminação do novo coronavírus (COVID-19), a Aviação
do Exército (AvEx) intensifica, desde o dia 16 de março, ações de prevenção, de conscientização e
também de diagnóstico e tratamento da doença. Na linha de frente do atendimento aos
militares e da família militar, mais de 100 profissionais da área de saúde trabalham de forma
incansável no Centro de Medicina de Aviação (CEMAvEx) e em dois postos de triagem.
 
Para mais informações: http://www.eb.mil.br/
 
Batalhão desenvolve ações de combate à COVID-19
O 71º Batalhão de Infantaria Motorizado está desenvolvendo ações com o objetivo de cooperar
com o esforço nacional para a saúde pública e da família militar. Militares e visitantes da
organização militar estão passando por triagem em posto avançado. Também foi montada uma
área para tratamento e isolamento de possíveis casos suspeitos de infecção.
 
Para mais informações: http://www.eb.mil.br/
 
Coordenação de ações do CCOP SAU/7 para o enfrentamento da pandemia COVID-19
O CCOp/7 tem por missão: manter a operacionalidade das organizações militares (OM) sob
jurisdição da 7ª RM, face ao surto da doença, preservando o emprego da tropa nas diversas
atividades militares; manter a saúde da família militar; preservar a capacidade operacional do
Serviço de Saúde das OM, sob jurisdição da 7ª RM, frente a possibilidade de incremento do
número de doentes hospitalizados, evitando o colapso da estrutura de saúde existente;
acompanhar a possibilidade das Organizações Civis de Saúde (OCS) de manterem o atendimento
da demanda das OM jurisdicionadas pela 7ª RM; e acompanhar/monitorar a evolução do estado



jurisdição da 7ª RM, face ao surto da doença, preservando o emprego da tropa nas diversas
atividades militares; manter a saúde da família militar; preservar a capacidade operacional do
Serviço de Saúde das OM, sob jurisdição da 7ª RM, frente a possibilidade de incremento do
número de doentes hospitalizados, evitando o colapso da estrutura de saúde existente;
acompanhar a possibilidade das Organizações Civis de Saúde (OCS) de manterem o atendimento
da demanda das OM jurisdicionadas pela 7ª RM; e acompanhar/monitorar a evolução do estado
de calamidade pública nacional.
 
Para mais informações: http://www.eb.mil.br/
 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 
Iniciativa do Governo Federal traz rapidez no transporte aéreo de material de saúde
durante pandemia
Foi publicada, nesta sexta-feira (27), uma portaria que autoriza o transporte de cargas por
empresas de táxi-aéreo sem necessidade de anuência prévia da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) por um período de 180 dias. A edição extra do Diário Oficial da União (DOU) foi
resultante da integração ocorrida no Centro de Coordenação das Operações (CCOP) para
enfrentamento da covid-19 entre a Casa Civil da Presidência da República e a Agência Nacional
de Aviação Civil. Essa aprovação contribui para a rapidez no transporte de substâncias biológicas
e equipamentos que podem ser utilizados pela área da saúde, como medicamentos,
respiradores e exames em tempo de pandemia do novo coronavírus.
 
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/
 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
 
Atividades de assistência a Brasileiros no exterior afetados pela crise do Coronavírus 
O Ministério das Relações Exteriores, por meio de sua rede de embaixadas e consulados
exterior, vem prestando todo o auxílio aos brasileiros afetados por medidas governamentais de
fechamento de fronteiras e de restrição à circulação e por cancelamentos de vôos de
companhias aéreas.
 
As medidas de apoio do Itamaraty, por meio das embaixadas e consulados, incluem (a) gestões
junto a governos e companhias aéreas para viabilizar vôos ou embarque de nacionais; (b)
inclusão de brasileiros em voos de repatriação organizados por outros países; (c) obtenção de
vistos emergenciais para que brasileiros possam fazer trânsito em países com essa exigência; (d)
apoio ao deslocamento dentro de países com restrições de trânsito internas: (e) o
acompanhamento da situação dos cidadãos brasileiros, que são mantidos permanentemente
informados da situação em cada país e das perspectivas de abertura de voos; (f) apoio a
desvalidos. Ademais, já foram realizados dois voos da FAB de repatriação de brasileiros retidos
em Cusco, organizados em conjunto com o Ministério da Defesa, e estão sendo estudados novos
voos de voos charter fretados pelo Itamaraty.
 



No Peru, foram organizados sete vôos charter de repatriação e dois vôos da FAB, que
permitiram o retorno de 1049 brasileiros.
No Paraguai, a Embaixada obteve autorização para que 198 estudantes brasileiros cruzassem
a Ponte da Amizade e entrassem em território brasileiro em Foz do Iguaçu (PR).
No Kuwait, a Embaixada obteve a inclusão de 7 brasileiros em vôo especial que iria recolher
kwaitianos em Londres. De lá, os brasileiros puderam seguir viagem para o Brasil.
No Marrocos, 203 brasileiros voltaram em voo charter, organizado em conjunto com a
Embaixada.
Na Espanha, o consulado apoiou o deslocamento de 30 menores que se encontravam no
interior até o aeroporto de Barajas, para embarque

Número estimado de brasileiros repatriados com auxílio do governo brasileiro: 8.300
O Ministério das Relações Exteriores organizou em Brasília o Grupo Consular de Crise (G-Con),
que funciona de forma integrada com as embaixadas e consulados. O grupo tem cinco equipes
organizadas por área geográfica, formadas por servidores em Brasília e nos postos. O
atendimento telefônico, 24 horas, é realizado por diplomatas. Cerca de 50 servidores em Brasília
se voluntariaram para participar da equipe. Cerca de 14000 brasileiros já entraram em contato
com o G-con.
 
Exemplos da atuação do MRE

 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
 
MME publica Portaria que torna essenciais os insumos minerais necessários à cadeia
produtiva, no contexto da contenção do Covid-19
Confira a Portaria 135.
 
Para mais informações: http://www.mme.gov.br/
 
[Errata no número do telefone] 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) 99258-3422 (com
Whatsapp) – os atendentes são Sílvio ou Luiz Cláudio. O horário de funcionamento é das 8h às
18h.
 
Para mais informações: http://www.mme.gov.br
 
MME reúne agentes do setor para avaliar fornecimento de GLP
Por determinação do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a Secretaria de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (SPG), do MME reuniu-se com os diversos agentes do setor
envolvidos no abastecimento de gás de cozinha, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

http://www.mme.gov.br/documents/79325/0/Portaria_135_SGM.pdf/792dcd4d-43f7-c624-63da-9822ae8b01ec


As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (5),
Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (17), São Paulo (98), Distrito Federal (1), Goiás (1),
Paraná (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (2).
 
Para manter a população informada a respeito dos casos e óbitos, o Ministério da Saúde atualiza
diariamente os dados na plataforma de dados do coronavírus. O painel traz as informações e
permite uma análise do comportamento do vírus com o passar do tempo, além de um gráfico de
dados acumulados apontando a curva epidêmica da doença.
 
A plataforma está disponível para livre acesso no endereço: covid.saude.gov.br
 



Por teleconferência, técnicos da SPG, da ANP, Petrobras e representantes das engarrafadoras e
distribuidoras de gás de cozinha fizeram uma avaliação criteriosa da situação do fornecimento
do produto em todo o país, considerando o atual quadro de combate ao novo coronavírus
(COVID-19).
 
Os técnicos concluíram que, por conta da necessidade de isolamento domiciliar como medida de
contenção do avanço do coronavírus, em algumas regiões as famílias brasileiras anteciparam
suas compras, a fim de manter o GLP em estoque nas residências. Este comportamento criou
uma escassez pontual de GLP e filas de consumidores nos distribuidores e revendedores, que
deve estar normalizado nos próximos dias.
 
Apesar de compreensível o comportamento momentâneo de algumas famílias em determinadas
regiões do país, os técnicos indicaram que não há necessidade de formação de estoques já que a
Petrobras, fornecedora de praticamente 100% do GLP consumido no País, já programou
importação adicional de GLP, com chegada a partir de amanhã, 30/03, a fim de atender a
demanda acima da esperada. Com a recomposição dos estoques via importações adicionais, já
contratadas, a situação de oferta será normalizada.
 
O MME permanece monitorando o comportamento de todos os agentes do setor e o processo
de normalização do abastecimento, a fim de garantir tranquilidade à sociedade para que
continue contribuindo no combate à pandemia com solidariedade e espírito público para o bem
estar coletivo.
 
MINISTÉRIO DO TURISMO
 
CULTURA | Artista plástico produz livro de colorir para crianças
Nas últimas semanas, muitas escolas fecharam as portas para conter o avanço do novo
coronavírus (COVID-19). Para divertir as crianças e exercitá-las de forma criativa, o artista plástico
Romero Britto produziu e disponibilizou gratuitamente um livro de colorir infantil. O material foi
disponibilizado, gratuitamente, pelo artista, que utilizou seu talento de forma totalmente
voluntária para contribuir com o bem-estar e diversão das nossas crianças.
 
Para mais informações: https://britto.com/livro-de-colorir-gratuito/ no seu navegador.
 
NÚMERO DE CASOS
 
Brasil registra 4.256 casos confirmados de coronavírus e 136 mortes
Todos os estados registraram casos e 13 apresentaram óbitos: AM, BA, CE, PE, PI, RN, RJ, SP, DF,
GO, PR, SC e RS.
 
O Brasil registrou neste domingo (29) 4.256 casos confirmados de coronavírus. De acordo com as
informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país até as 16h, o
número de óbitos aumentou de 111 para 136 em 24h.
 
 


