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● DESTAQUES
○

Cloroquina poderá ser usada em casos graves do coronavírus

○

ANS adota medidas para que operadoras priorizem combate à Covid-19

○

Camex zera Imposto de Importação de mais 61 produtos para combate ao coronavírus

○

Medida Provisória garante mais de R$ 3 bilhões para o Bolsa Família

○

Cidadania prevê que repasses de R$ 300 durante a crise chegarão a 20 milhões de informais

○

Chegam ao Brasil vôos da FAB com nacionais repatriados do Peru

○

MEC discute alternativas para distribuição dos alimentos em depósitos nas escolas

● AÇÕES DE GOVERNO
○ Casa Civil
Canal exclusivo para manifestações sobre o coronavírus recebe 1.500 manifestações em cinco
dias
O Fala.BR, plataforma da CGU para recebimento de manifestações de ouvidoria, solicitações de
simplificação e pedidos de acesso à informação, está oferecendo, desde 20 de março, um canal
exclusivo para o recebimento de manifestações relativas ao Covid-19. A funcionalidade permite
que o cidadão relate falta de insumos, desobediência às medidas de prevenção, irregularidades na
aplicação de recursos e apresente sugestões para o combate à pandemia. Mais de 1.500 cidadãos
já utilizaram o canal exclusivo nos cinco primeiros dias de operação, o que representa 20% dos
registros na plataforma.
Para mais informações: https://www.gov.br/casacivil/

○ Ministério da Saúde
Saúde destina mais R$ 600 mi para ações de combate à pandemia
O Ministério da Saúde anunciou a liberação de mais R$ 600 milhões para estados e municípios
reforçarem o plano de contingência para o enfrentamento da Covid-19. A orientação é que cada
estado discuta e defina junto aos seus municípios quais valores serão destinados para cada um. O
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recurso poderá ser utilizado em ações de assistência, inclusive, para abertura de novos leitos ou
custeio de leitos já existentes nos estados e municípios.
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/

Cloroquina poderá ser usada em casos graves do coronavírus
O Ministério da Saúde começa a distribuir aos estados, a partir desta quinta-feira (26), 3,4 milhões
de unidades dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina para uso em pacientes com formas
graves da Covid-19. Por ser uma doença nova, ainda não há evidências científicas suficientes que
comprovem a eficácia do medicamento para casos de coronavírus. No entanto, há estudos
promissores que demonstram o benefício do uso em pacientes graves.
Para mais informações: https://www.saude.gov.br/

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ANS adota medidas para que operadoras priorizem combate à Covid-19
A Agência Nacional de Saúde Suplementar adotou nova medida para que as operadoras priorizem
a assistência aos casos graves da Covid-19 de seus beneficiários, sem prejudicar o atendimento
aos demais consumidores, sobretudo àqueles que não podem ter seus tratamentos adiados ou
interrompidos. A ANS decidiu prorrogar, em caráter excepcional, os prazos máximos de
atendimento para a realização de consultas, exames, terapias e cirurgias que não sejam urgentes.
Para mais informações: http://www.ans.gov.br/

ANVISA
Anvisa autoriza mais dez géis antissépticos
A Anvisa aprovou, nesta quinta-feira (26), o registro de dez novos géis antissépticos. Também
publicou a alteração de registro de mais quatro produtos, que igualmente poderão ser utilizados
no combate ao novo coronavírus. Em razão da declaração de emergência em saúde pública no
Brasil pelo Ministério da Saúde e de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido
ao novo coronavírus, a Anvisa priorizou a análise de processos de registro de géis antissépticos
para mãos, água sanitária e desinfetantes de uso geral e hospitalar.
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/

Passageiros do Le Boreal iniciam volta para casa
Começou nesta quinta-feira (26/3) o desembarque dos passageiros do navio de cruzeiro Le Boreal.
A embarcação havia solicitado ajuda ao Brasil depois de não conseguir atracar em outros países. A
embarcação recebeu autorização para atracar em um gesto de ajuda humanitária. Na quarta-feira
(25/3), quando chegou à cidade do Rio de Janeiro, o navio havia completado 14 dias sem parar em
nenhum porto. A Anvisa realizou uma inspeção completa a bordo e analisou os dados de saúde
dos passageiros, levantados pela equipe médica da embarcação. Não há relatos de casos ou
suspeita de Covid-19 no Le Boreal.
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/

Covid-19: aprovados seis novos testes
Presidência da República
Secretaria de Governo
Secretaria de Comunicação Social

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.
Destaca-se que as aprovações estão de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)
348/2020, que define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para
tratamento de petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos para
diagnósticos, e mudança pós-registro de medicamentos e em virtude da emergência de saúde
pública internacional decorrente do novo coronavírus.
Para mais informações: http://portal.anvisa.gov.br/

○ Ministério da Economia
Camex zera Imposto de Importação de mais 61 produtos para combate ao coronavírus
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia zerou as tarifas de importação
de mais 61 produtos farmacêuticos e médico-hospitalares utilizados no combate à Covid-19.
Também foi decidida a suspensão temporária, por razões de interesse público, dos direitos
antidumping aplicados às importações brasileiras de seringas descartáveis e de tubos de plástico
para coleta de sangue.
Para mais informações: http://www.economia.gov.br

Ministério da Economia define regras para benefícios de servidores em teletrabalho
O Ministério da Economia, órgão central de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal civil,
publicou nesta quinta-feira (26) duas instruções normativas com orientações para servidores em
trabalho remoto, incluindo a suspensão de pagamento de benefícios atrelados à execução de
atividade presencial. As medidas integram o conjunto de ações válidas enquanto perdurar o
estado de emergência de saúde pública decorrente do Covid-19.
Para mais informações: http://www.economia.gov.br

Governo amplia atendimento por telefone à população nos estados
Com a suspensão do atendimento presencial nas unidades do Trabalho em todo o país por conta
do coronavírus, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
reforçou os canais de comunicação por telefone. Além do 158, que atende todo o Brasil, cada uma
das 27 superintendências regionais tem um telefone complementar. A medida vale enquanto o
atendimento presencial estiver suspenso. Confira aqui a lista com os contatos de cada unidade da
federação.
Para mais informações: http://trabalho.gov.br/

INSS suspende atendimento presencial nas suas agências em todo o país
Está suspenso o atendimento presencial nas unidades do INSS em todo o país até 30 de abril de
2020, podendo ser prorrogado esse prazo. Com a emergência em saúde, pedidos de serviços
previdenciários e assistenciais só serão feitos pela internet. Agendamentos estão suspensos.
Para mais informações: http://www.economia.gov.br

RECEITA FEDERAL

Presidência da República
Secretaria de Governo
Secretaria de Comunicação Social

Prazo para entrega de declarações das empresas do Simples Nacional e do Microempreendedor
Individual é adiado
O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou Resolução que prorroga, para o dia 30 de junho de
2020, o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais e da
Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual, referentes ao ano calendário
de 2019. A Medida, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (26), tem por objetivo diminuir
os impactos econômicos causados pela pandemia do Covid-19 no Brasil.
Para mais informações: http://receita.economia.gov.br

Receita doa termômetros a laser ao Governo do Espírito Santo para combate ao Covid-19
A Alfândega da Receita Federal no Porto de Vitória doou, à Secretaria de Saúde do Espírito Santo,
dez termômetros digitais a laser apreendidos recentemente. A destinação atende a pedido
emergencial do Governo do Estado, que utilizará os equipamentos nas ações de combate e
monitoramento da disseminação do Covid-19 no Estado.
Para mais informações: http://receita.economia.gov.br/

CAIXA
Cartão de débito virtual da CAIXA está disponível gratuitamente para clientes
A CAIXA disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual do banco aos mais de 100 milhões
de correntistas e poupadores. Essa é mais uma das ações anunciadas pela CAIXA neste mês para
minimizar os impactos do novo coronavírus.
Para mais informações: https://caixanoticias.caixa.gov.br

CAIXA oferece possibilidade de pausar pagamento de contrato habitacional
A CAIXA está oferecendo a possibilidade de pausar o pagamento do contrato habitacional por dois
meses, por meio do aplicativo Habitação.
Para mais informações: https://www.facebook.com

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
CVM atua alinhada com IOSCO e práticas internacionais
A Comissão de Valores Mobiliários está alinhada com o posicionamento da Organização
Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) frente à pandemia da Covid-19. Nesta quarta-feira
(25), o Conselho da IOSCO afirmou que a Organização está atuando para garantir que os mercados
de capitais continuem funcionando nesse período difícil, de forma aberta e ordenada, e
abrangendo todas as classes de ativos negociados.
Para mais informações: http://www.cvm.gov.br

○ Ministério da Cidadania
Medida Provisória garante mais de R$ 3 bilhões para o Bolsa Família
As medidas do presidente Jair Bolsonaro para combater a pandemia da Covid-19 foram reforçadas
na tarde desta quarta-feira (25), em edição extra do Diário Oficial da União. O Governo Federal
abriu crédito extraordinário direcionando R$ 3.037.598.000 ao Bolsa Família. Com isso, ficam
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garantidos os recursos para a inclusão de 1,2 milhão de novas famílias, levando o benefício a
14.290.000 famílias no próximo mês, recorde do programa, criado em 2004.
Para mais informações: http://desenvolvimentosocial.gov.br/

Cidadania prevê que repasses de R$ 300 durante a crise chegarão a 20 milhões de informais
O governo federal prepara, por meio de um trabalho integrado que envolve diretamente os
ministérios da Economia e da Casa Civil, apoio de R$ 300 para mais de 20 milhões de brasileiros
que vivem na informalidade. Serão atendidos aqueles que, em virtude das medidas restritivas e
transitórias, têm dificuldade em fazer a manutenção de sua família.
Para mais informações: http://desenvolvimentosocial.gov.br/

○ Ministério da Defesa
Operação Acolhida se prepara para a crise do coronavírus
Com a chegada da crise gerada pelo Coronavírus na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima,
diversos protocolos estão sendo implementados para garantir a segurança da população abrigada
e dos demais habitantes das áreas urbanas. Frequentes orientações acerca das medidas e
cuidados para evitar a disseminação do vírus são amplamente realizadas. Caso qualquer abrigado
apresente sintomas compatíveis com o quadro da doença, uma inspeção médica é conduzida no
próprio local de abrigamento.
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/

Forças Armadas intensificam atividades para combater o Coronavírus em todo o Brasil
Militares das Forças Armadas intensificam as ações de combate ao Coronavírus desde a ativação
da Operação Covid-19. Até o momento, estão sendo empregados cerca de 270 viaturas, 59
embarcações, 3 aeronaves e mais de quatro mil e quinhentos militares da Marinha, Exército e
Aeronáutica, que trabalham em ações de conscientização da população, apoio a órgãos
governamentais e de fronteiras, limpeza e descontaminação de locais públicos, postos de triagem,
transporte de brasileiros vindos de outros países, campanhas de vacinação, montagens de
barracas para atendimento, dentre outras.
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/

Forças Armadas desinfectam estações de transporte público no Rio de Janeiro
Militares das Forças Armadas irão desinfectar, nesta quinta-feira (26), locais de grande circulação
de passageiros de transportes públicos no Rio de Janeiro, a fim de evitar o contágio das pessoas
por Coronavírus. As ações fazem parte da Operação Covid-19, que ativou 10 comandos conjuntos
espalhados por todo o Brasil e é coordenada pelo Ministério da Defesa.
Para mais informações: https://www.defesa.gov.br/

○ Ministério da Infraestrutura
Portaria prorroga prazo de pagamento das tarifas de navegação aérea
Conforme já havia sido anunciado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, já
está valendo a prorrogação do prazo de vencimento das tarifas de navegação aérea durante o
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período de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). A medida compõe conjunto de ações
voltadas a minimizar o impacto da crise do novo Covid-19 no setor aéreo brasileiro.
Para mais informações: http://infraestrutura.gov.br/

Infraestrutura vai oferecer modelo de decreto municipal que garante serviços essenciais aos
transportes
O Ministério da Infraestrutura vai distribuir um modelo de decreto para as prefeituras de todo
Brasil com as ressalvas necessárias para o setor de transportes. Em nova reunião com a
Confederação Nacional de Municípios, nesta quinta-feira (26), o ministro Tarcísio Gomes de
Freitas reforçou a necessidade de diálogo com os municípios para evitar medidas que prejudiquem
a logística nacional.
Para mais informações: https://infraestrutura.gov.br

Conaportos emite resolução com medidas sanitárias para setor portuário em meio à pandemia
A Comissão Nacional das Autoridades dos Portos (Conaportos) emitiu resolução que prevê
medidas de segurança e vigilância sanitária nos portos organizados e instalações portuárias em
virtude da pandemia do Covid-19. Entre as medidas está a previsão de que as embarcações
cargueiras em rota internacional somente poderão atracar e operar em solo brasileiro se não
ocorrer desembarque de qualquer tripulante que tenha saído do país de origem há menos de 14
dias.
Para mais informações: https://www.infraestrutura.gov.br

ANTT
Confira o compilado de ações da Agência Nacional de Transportes Terrestres em face do
Covid-19
A atual situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19) afeta
o ambiente socioeconômico mundial. Devido ao impacto nas atividades do país, a ANTT tem
adotado medidas na tentativa de mitigar os efeitos da pandemia para a sociedade e para o setor
regulado. A intenção é flexibilizar regras nesse cenário e atuar de modo a reduzir as perdas
socioeconômicas do país. Ações da ANTT contra Covid-19
Para mais informações: http://www.antt.gov.br/

DNIT
IP4’s da região amazônica são usadas para atendimento médico contra o coronavírus
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tem tido um papel fundamental
diante da crise de pandemia mundial por conta do Covid-19. Diversas Instalações Portuárias
Públicas de Pequeno Porte (IP4’s) localizadas na região amazônica estão sendo utilizadas como
postos de triagem e atendimento de saúde. No total, 30 IP4’s dos estados do Amazonas e de
Roraima estão envolvidas na parceria.
Para mais informações: http://www.dnit.gov.br/

○ Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
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Nota do Concea referente a Covid-19
O Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (Concea) emite nota para as
Instituições e Comissões de Ética no Uso de Animais para ratificar que o cuidado dos animais é
uma atividade essencial e deve ser mantida com prioridade em situações como a atual, seguindo
as normas do Concea e da CEUA institucional, para não colocar em risco o bem-estar dos animais e
a segurança dos profissionais.
Para mais informações: http://www.mctic.gov.br/

○ Ministério das Relações Exteriores
Chegam ao Brasil vôos da FAB com nacionais repatriados do Peru
Pousaram, na tarde desta quarta-feira (25), em Porto Velho (RO), as duas aeronaves da Força
Aérea Brasileira, que realizaram o resgate de 66 brasileiros que se encontravam retidos em Cuzco,
no Peru. Na capital rondoniense, os aviões cumpriram pouso técnico, sem desembarque de
passageiros, e seguiram para São Paulo.
Para mais informações: http://www.itamaraty.gov.br

Comunicado conjunto Brasil-Chile para facilitação do trânsito de seus nacionais
Num espírito de colaboração e reafirmando os laços sólidos e históricos que unem a República
Federativa do Brasil e a República do Chile, ambos governos vêm coordenando esforços para
facilitar o retorno de cidadãos brasileiros e chilenos a seus respectivos países, no contexto da
desarticulação do tráfego aéreo devido à pandemia internacional do coronavírus.
Para mais informações: http://www.itamaraty.gov.br/

Cúpula extraordinária dos líderes do G20 - Declaração sobre Covid-19
Declaração sobre Covid-19 da Cúpula extraordinária dos líderes do G20 afirma que a pandemia
sem precedentes do Covid-19 é um lembrete poderoso de nossa interconectividade e
vulnerabilidade. O combate a esta pandemia exige uma resposta global com espírito de
solidariedade, que seja transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência.
Estamos fortemente comprometidos a apresentar uma frente unida contra essa ameaça comum.
Para mais informações: http://www.itamaraty.gov.br/

○ Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
MMFDH abre canal para receber denúncias sobre coronavírus de brasileiros que estão no
exterior
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos levou o Disque 100 aos brasileiros que
estão no exterior. O canal de atendimento está pronto para receber denúncias relacionadas a
violação de direitos humanos em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O
serviço está disponível em mais de 50 países estrangeiros, como EUA, Portugal, Espanha, França,
Itália, Reino Unido e Argentina.
Para mais informações: https://www.mdh.gov.br/

○ Ministério da Educação
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MEC e secretarias de Educação discutem alternativas para distribuição dos alimentos em
depósitos nas escolas
O Ministério da Educação informa que busca alternativas, em conjunto com o Conselho Nacional
de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, para
destinar os alimentos em depósito nas escolas públicas aos estudantes que estão com aulas
suspensas por conta do coronavírus. Em constante diálogo, o MEC e o FNDE querem permitir que
as secretarias de Educação definam como e com qual frequência haverá a distribuição dos
alimentos, seguindo protocolos para evitar aglomerações de pessoas e contaminação da doença.
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/

Capes auxilia retorno de 428 bolsistas ao Brasil
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) proporcionou a 428
bolsistas a oportunidade de retornar ao Brasil. As medidas foram tomadas em razão da
disseminação da doença em diversos países. As bolsas da Capes serão pagas até a normalização da
situação. Os benefícios que se encerrariam neste mês serão prorrogados por até 60 dias.
Para mais informações: http://portal.mec.gov.br/

○ Ministério Justiça e Segurança Pública
Senacon divulga Nota Técnica com orientações sobre relação entre consumidores e instituições
educacionais
O documento recomenda que consumidores não peçam reembolso parcial ou total de
mensalidades em hipóteses que a escola se dispõe de outras formas a fornecer o serviço
interrompido por força maior, seja por meio de aulas presenciais em momento posterior, seja
pela oferta de aulas online, de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação.
Para mais informações: https://www.novo.justica.gov.br

○ Ministério do Turismo
MTur apresenta manual sobre o coronavírus aos viajantes e entidades do setor
Com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas dos segmentos turísticos e dos viajantes sobre
as medidas que vêm sendo adotadas para conter a pandemia do coronavírus, o Ministério do
Turismo produziu um manual eletrônico com informações relevantes para o cenário atual.
Orientações de prevenção, grupos de risco, transmissão, tratamento, sintomas e recomendações
para quem chegou do exterior são algumas das informações contidas na primeira parte do
manual. O documento detalha, ainda, as principais regras, tanto para as empresas do setor
turístico quanto aos consumidores, em relação à remarcação de viagens e serviços turísticos,
como pacotes, passagens aéreas e reservas de hotéis.
Para mais informações: http://www.turismo.gov.br/

○ Ministério do Desenvolvimento Regional
Governo discute medidas para reforçar atuação integrada no enfrentamento ao coronavírus
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O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou em reunião de ministros que
o sistema de alertas de desastres naturais por SMS, da Defesa Civil Nacional, já está sendo
amplamente utilizado por estados e municípios para a emissão de avisos e orientações à
população. Desde a última semana, foram mais de 60 milhões de mensagens enviadas para
celulares em diversas localidades, alertando, inclusive, para situações que são mais específicas de
cada lugar.
Para mais informações: https://www.mdr.gov.br/

○ Advocacia-Geral da União
Advocacia pública é definida como atividade essencial durante período de calamidade
O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto acrescentando o trabalho exercido pelas
advocacias públicas às atividades e serviços essenciais que não podem ser paralisados durante o
período de combate à COVID-19. A atuação das advocacias públicas engloba as atividades de
representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas do poder público exercidas
por instituições como a Advocacia-Geral da União (AGU).
Para mais informações: https://www.agu.gov.br/

AGU derruba liminar que impedia desembarque de estrangeiros no Aeroporto de Fortaleza
A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região
suspender uma decisão da Justiça Federal do Ceará que impedia o desembarque de estrangeiros
pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A decisão foi obtida poucos minutos
antes do pouso de um avião da Latam que vinha de Miami, nos Estados Unidos, na madrugada
desta quinta-feira (26/03).
Para mais informações: https://www.agu.gov.br/

COVID-19 adia revisão da Convenção da ONU contra a corrupção no Brasil
O Brasil receberia entre os próximos dias 31 de março e 2 de abril um grupo de especialistas do
México e de Portugal, além de peritos do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime que
fazem parte do Grupo de Revisão da Implementação da Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção. No entanto, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, a missão teve de ser
adiada.
Para mais informações: https://www.agu.gov.br/

● NÚMERO DE CASOS
Coronavírus: 2.915 casos e 77 mortes
As informações foram atualizadas até as 15h desta quarta-feira (26). As mortes estão em SP, RJ,
AM, CE, GO, PE e RS e SC.
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