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O que está sendo feito?
1. Giac reforça atuação em ciência, tecnologia e 
inovação para enfrentar a pandemia da covid-19

O procurador-geral da República e 
presidente do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), Augusto Aras, 
firmou com o diretor-presidente do Núcleo 
de Gestão do Porto Digital, Pierre Lucena, 
acordo de cooperação técnica em ciência, 
tecnologia e inovação para prevenção e 
controle da pandemia da doença do 
coronavírus-19 (covid-19) e de suas 

consequências sociais e econômicas. O objetivo é auxiliar as autoridades 
públicas, especialmente as do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde, e apoiar os demais segmentos da 
sociedade afetados pela pandemia.

O acordo está entre as iniciativas do Gabinete Integrado de 
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), que integra e coordena o 
esforço nacional do MP no combate à pandemia. O acordo permitirá a 
instalação de uma rede e de um centro de ciência, tecnologia e inovação 
para o enfrentamento da pandemia. O centro, a ser instalado no Porto 
Digital, funcionará como secretaria executiva da rede, e irá colaborar com as 
atividades do Giac, conforme plano operacional de ações de interesse 
comum, a ser aprovado por consenso pelo Gabinete Integrado e pelo Porto 
Digital. Leia mais. 

2. MPT e TRT entregam 25 ventiladores pulmonares 
em Rondônia com apoio da ONU 

Nesta quinta-feira (18), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) em Rondônia e Acre receberam 25 ventiladores 
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pulmonares que serão destinados a hospitais de Rondônia. Os 
equipamentos foram adquiridos pelo Escritório das Nações Unidas de 
Serviços para Projetos (Unops), com recursos destinados pela Procuradoria 
Regional do Trabalho da 14ª Região em ações civis públicas na Justiça do 
Trabalho e termos de ajuste de conduta firmados extrajudicialmente. A meta 
é chegar a 85 ventiladores distribuídos para hospitais de Rondônia e do Acre.

3. MPF recomenda medidas para garantir segurança 
alimentar de quilombolas no RS durante pandemia

O MPF recomendou ao estado do Rio Grande do Sul e aos municípios 
gaúchos de Sertão, Sarandi, Lagoão e Colorado que adotem medidas para 
apoiar a segurança alimentar das comunidades quilombolas de Mormaça, 
Arvinha, Beira Campo, Vila Miloca e Vista Alegre durante a pandemia do 
novo coronavírus. Os municípios devem providenciar a distribuição de 
alimentos, inclusive de merenda escolar eventualmente estocada nas 
escolas que atendem essas comunidades, de forma urgente, com especial 
atenção às localidades de difícil acesso. Além disso, devem atentar para a 
qualidade nutricional dos alimentos e adotar medidas de segurança na 
manipulação e entrega dos produtos, de modo a evitar a propagação do 
novo coronavírus. Leia mais.  

4. MPCE acompanha gastos públicos relacionados à 
pandemia em 82% dos municípios cearenses 

O Ministério Público do Ceará (MPCE) divulgou o balanço atualizado dos 
procedimentos que acompanham o dinheiro público investido no combate à 
pandemia da covid-19. Até esta terça-feira (16), já haviam sido instaurados 
258 procedimentos, inquéritos ou notícias de fato em 152 municípios 
cearenses, o que corresponde a 82% do total de cidades. A instauração de 
procedimentos para acompanhar os gastos de recursos destinados ao 
combate à covid-19 foi recomendada pelo Giac. Leia mais. 
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5. Parceria garante a entrega de 2,5 mil pares de 
sapato em comunidades da Paraíba

Uma parceria entre o Ministério Público da Paraíba, a Polícia Militar e a 
Alpargatas doou 2,5 mil pares de calçados, entre tênis e chinelos, a crianças 
e adolescentes que moram em diversas cidades da Paraíba. A ação é 
coordenada pela Frente Público-Privada de Combate à Covid-19, uma rede 
de voluntariado que reúne Ministério Público, Poder Judiciário, Governo do 
Estado, prefeituras, universidades, associações, empresários, médicos, 
professores, advogados, cientistas e servidores públicos. Desde que foi 
formada, em março, a frente facilita a intermediação e a logística entre 
possíveis doadores e fornecedores de equipamentos, insumos hospitalares, 
gêneros alimentícios, materiais de higiene e outros que podem ajudar a 
salvar vidas, durante a emergência em saúde pública causada pela covid-19.
Leia mais. 

6. MPT consegue destinação de R$ 18 mil para 
Aparecida de Goiânia 

Acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) e 
a empresa Cavaco’s combustíveis de biomassa e comércio LTDA destinou 
multa de R$ 18 mil para as Secretarias de Saúde e de Assistência Social do 
município de Aparecida de Goiânia. O valor será utilizado no combate ao 
novo coronavírus. A reversão de recursos faz parte da estratégia do MPT e 
da Justiça do Trabalho para contribuir com o enfrentamento dos efeitos da 
pandemia na saúde pública. Desde de meados de março, o MPT e a Justiça 
já destinaram R$ 5,9 milhões para o combate ao coronavírus apenas em 
Goiás. Leia mais. 
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