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DESTAQUES 

 
● Postos de saúde adotam método que agiliza atendimento de casos suspeitos 
● Ministério da Cidadania anuncia medidas emergenciais para o Bolsa Família 
● Ministério da Economia abre edital para receber doações de produtos de prevenção ao coronavírus 
● INSS vai acelerar concessão de benefícios com fortalecimento do atendimento virtual 
● Depen divulga painel interativo com medidas adotadas para prevenção de Covid-19 no sistema 

penitenciário brasileiro 
● Portaria conjunta restringe entrada de estrangeiros provenientes de alguns países por via aérea 
● MTur assina portaria para facilitar acesso a crédito e adiar pagamentos para empresas do setor de 

turismo 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE  

 
Atualização de Casos 
 
O Ministério da Saúde registra 904 casos confirmados de coronavírus no Brasil, sendo computadas 11 
mortes, das quais nove ocorreram no estado de São Paulo e duas no Rio de Janeiro. 
 
Postos de saúde adotam método que agiliza atendimento de casos suspeitos 
 
Postos de saúde em regiões que já identificaram transmissão comunitária de coronavírus, passam a adotar 
nova metodologia de atendimento para pacientes que buscam as unidades com sintomas característicos 
do COVID-19, como febre junto com tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória. O Ministério da 
Saúde, em parceria com as entidades integrantes do Centro de Operações de Emergência (COE) do 
coronavírus, criou a ferramenta de triagem rápida (Fast Track), um protocolo de fluxo de atendimento para 
ser utilizado durante a emergência do coronavírus. O novo método irá acelerar o atendimento de casos 
suspeitos pelas equipes da Atenção Primária nos postos de saúde, impedindo a circulação e o contágio do 
vírus nesses ambientes. 
 
Fonte: https://www.saude.gov.br  
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ANVISA 

 
Anvisa simplifica autorização de produtos para higiene 
 
A Anvisa definiu critérios e procedimentos para fabricação e venda de produtos para higienização sem 
autorização prévia do órgão. As regras se aplicam a preparações antissépticas e sanitizantes oficinais 
(obtidos por meio de manipulação). A medida é extraordinária e temporária e foi motivada pela situação de 
emergência de saúde pública internacional provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). O objetivo é 
aumentar a oferta dos produtos no mercado para que a sociedade tenha mais acesso a itens de proteção. 
 
Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/noticias 

 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

 
Ministério da Cidadania anuncia medidas emergenciais para o Bolsa Família 
 
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou na tarde desta sexta-feira (20.03) a Portaria nº 355, que 
estabelece medidas emergenciais para o Programa Bolsa Família em decorrência da situação emergencial 
de Saúde Pública causada pelo Covid-19. Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, de 
bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da averiguação e revisão cadastral, entre outros. 
 
Fonte: http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/ 

 

MINISTÉRIO DO TURISMO 

 
MTur assina portaria para facilitar acesso a crédito e adiar pagamentos para empresas do setor 
 
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, assinou nesta quinta-feira (19) portaria com uma série de 
mudanças que facilitam o acesso a crédito para micro, pequenos e médios empresários do setor com 
dificuldades financeiras por conta da pandemia de coronavírus. Por meio do Fundo Geral de Turismo 
(Fungetur), os empreendedores terão a suspensão dos limites impostos para a aplicação dos recursos do 
Fundo, ou seja, um prazo maior para começar a aplicar o dinheiro que financiaram, sendo 50% para fluxo de 
caixa e 90% para empreendimentos em municípios integrantes do Mapa do Turismo Brasileiro, outro 
programa do MTur. 
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Fonte: http://www.turismo.gov.br/ 

 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 

 
Governo Federal esclarece sobre fechamento de aeroportos e fronteiras terrestres 
 
A Agência Nacional de Aviação Civil publicou nota informando que a interdição de um aeroporto não é uma 
conduta indicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste momento e pode prejudicar 
de forma irresponsável o deslocamento de pessoas, profissionais de saúde, vacinas, órgãos para transplante 
e até insumos para medicamentos para os estados brasileiros. No que se refere a transporte terrestre, em 
relação ao fechamento de divisas entre Estados, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
informa que o transporte interestadual de passageiros continua em operação, com exceção do transporte 
internacional. 
 
Fonte: Grupo Coronavírus 

 
Contran suspende prazo da CNH e de outros serviços do Sistema Nacional de Trânsito 
 
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou, nesta sexta-feira (20), uma deliberação ampliando e 
interrompendo os prazos de processos e de procedimentos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A 
medida faz parte das ações do Governo Federal de auxiliar a população no enfrentamento dos impactos do 
novo Coronavírus no setor de trânsito e transportes brasileiro. A normativa estabelece também que, a partir 
de agora, o prazo para conclusão do processo de habilitação passou de 12 para 18 meses. Isso significa que 
quem começou o processo de habilitação em março do ano passado e ainda não concluiu, por exemplo, não 
precisa se preocupar pois terá até setembro para concluir o processo. 
 
Fonte: http://infraestrutura.gov.br/ 

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

 
Economia abre edital para receber doações de produtos de prevenção ao coronavírus 
 
O Ministério da Economia abriu, nesta quinta-feira (19/3), edital para pessoas físicas e jurídicas doarem 
produtos médicos e hospitalares de prevenção com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia 
causada pelo Covid-19. As doações poderão ser entregues em qualquer localidade do país. Qualquer pessoa 
física ou jurídica, nacional ou estrangeira em situação regular no país, poderá se habilitar para a doação – 
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mediante inscrição, que pode ser feita via internet, ou entrega direta no Ministério até às 18h, do próximo 
dia 31 de março. Fonte: http://www.economia.gov.br/noticias/ 

 

INSS vai acelerar concessão de benefícios com fortalecimento do atendimento virtual 
 
O Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira (19/3) mudanças no funcionamento da rede de 
atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De forma extraordinária serão adotados novos 
protocolos simplificados de acesso aos benefícios previdenciários. A ideia é proteger tanto os segurados 
como os servidores públicos que analisam os pedidos de benefícios, reduzindo o risco de exposição ao Covid-
19. 
 
Fonte: http://www.economia.gov.br/noticias/ 

 
Aberta consulta pública para antecipação de crédito a empresas fornecedoras do governo federal 
 
O Ministério da Economia estuda uma forma de antecipar os recursos dos contratos firmados a partir das 
compras públicas para os fornecedores do governo federal. Para isso, abriu uma consulta pública para 
verificar a viabilidade do procedimento com instituições financeiras, empresários, gestores públicos e 
cidadãos. Os interessados em participar têm até sexta-feira da próxima semana, dia 27/3, para colaborar 
com a elaboração de uma nova Instrução Normativa. A iniciativa visa auxiliar as empresas em face da 
pandemia do Coronavírus (Covid-19). 
 
Fonte: http://www.economia.gov.br  
  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 
MJSP assina acordo que permitirá ampliar a comunicação das forças de segurança nas fronteiras e divisas 
 
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), 
assinou nesta sexta-feira (20), em parceria com o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica 
(CCOMGEx) do Exército Brasileiro, um Acordo de Cooperação para ampliar e integrar o sistema de 
comunicação entre os agentes de segurança que atuam na faixa de fronteira e de divisa do Brasil. A 
ampliação será realizada através do aporte e manutenção de equipamentos, capacitações de recursos 
humanos, apoio operacional e logístico, além do custeio desse sistema de comunicação nas regiões 
fronteiriças onde atua o Programa VIGIA, do MJSP. O programa funciona em parceria com o Sistema 
Integrado de Monitoramento de Fronteiras do Exército (Sisfron-EB), como os estados de Roraima, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Amazonas. 
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Fonte: https://www.novo.justica.gov.br 
 
Painel de Monitoramento dos Sistemas Prisionais 
 
O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) divulga painel interativo com medidas adotadas para 
prevenção do Coronavírus (Covid-19) no sistema penitenciário brasileiro. As informações estão disponíveis 
por região e por unidade federativa, e possui dados como: quais delas suspenderam visitas, instruções 
normativas criadas ou outras medidas tomadas para prevenção nos estados e também quais penitenciárias 
possuem suspeitos e diagnosticados com a doença, entre outras informações. Os painéis serão atualizados 
diariamente com a autodeclaração dos gestores prisionais por meio de formulário web.  
 
Acesse aqui o Painel de Monitoramento dos Sistemas Prisionais COVID-19 
 

Nota técnica orienta Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para análise de preços abusivos 
 
Os ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Economia divulgaram nota técnica com orientações para 
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O documento deve ser utilizado como guia orientativo para 
exame de abusividade na elevação dos preços dos diversos produtos e serviços que podem ser afetados em 
virtude da pandemia do novo coronavírus. 
 
Clique aqui e leia a nota técnica na íntegra. 
 
Fonte: https://www.novo.justica.gov.br/ 

 
Portaria conjunta restringe entrada de estrangeiros provenientes de alguns países por via aérea 
 
A entrada de estrangeiros no país, por via aérea, está restrita de forma excepcional e temporária por trinta 
dias. A Portaria nº 126 foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20) e vale para estrangeiros 
provenientes da China, Islândia, Noruega, Suíça, Grã Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia, 
Coréia e de países integrantes da União Europeia. A medida vale por trinta dias e considera a situação de 
emergência em saúde pública declarada pela Organização Mundial da Saúde, recomendações do Ministério 
da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é dar efetividade às medidas de saúde 
para resposta à pandemia da Covid-19. 
 
Fonte: https://www.novo.justica.gov.br 
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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Ministério lança material sobre o novo coronavírus para crianças e adolescentes 
 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou, nesta sexta-feira (20), uma 
cartilha de como falar sobre o novo coronavírus (Covid-19) com crianças e adolescentes. O material sugere 
aos pais e aos responsáveis que repassem informações confiáveis e esclareçam dúvidas, desmintam boatos 
e não aflijam essa parcela da população, que é o público infanto-juvenil. A cartilha foi a maneira que o 
MMFDH encontrou de reforçar as orientações lançadas pelo Ministério da Saúde, porém, para crianças e 
adolescentes. 
 
Fonte: https://www.mdh.gov.br/ 

 
Ministério divulga recomendações aos conselhos tutelares relacionadas ao coronavírus 
 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) divulgou, nesta sexta-feira (20), um vídeo 
com recomendações para os conselheiros tutelares de todo o Brasil acerca das precauções a serem tomadas 
no contato com crianças e adolescentes.  
 
Fonte: https://www.mdh.gov.br/ 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 
MEC amplia capacidade de comunicação a distância em universidade e institutos federais 
 
O Ministério da Educação ampliou a capacidade de webconferências em universidades e institutos federais. 
Mais de 123 mil alunos e professores poderão ser beneficiados, 50% a mais dos 82 mil que poderiam utilizar o 
benefício anteriormente. A iniciativa poderá auxiliar as instituições no ensino a distância no momento em que 
muitos campi estão fechados por conta do risco de contaminação do coronavírus. 
 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/ 
 

Capes manterá bolsas durante a crise causada pelo coronavírus 
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Pesquisadores e alunos que recebem bolsas de estudo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) terão os benefícios garantidos durante a crise mundial causada pelo coronavírus. Com 
3.300 bolsistas em 37 países, a Capes tem orientado os pesquisadores sobre as possíveis medidas a serem 
tomadas em cada caso. As bolsas serão pagas até a normalização da situação. Os benefícios que se encerrariam 
neste mês serão prorrogados por até 60 dias. O retorno dos bolsistas ao Brasil é uma das opções oferecidas 
pela Coordenação. 
 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/ 

 
 

ATUALIZAÇÃO DO NÚMERO DE CASOS  

 

 


