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O que está sendo feito?
1. Giac acompanha apresentação de Painel de 
Ressonância Federativa

O promotor de Justiça Rafael Meira Luz, 
membro do Gabinete Integrado de 
Acompanhamento da Epidemia de Covid-19 
(Giac), participou nesta quinta-feira (30) da 
reunião semanal promovida pela Secretaria 
de Governo da Presidência da República 
para resolução extrajudicial de conflitos 
decorrentes da covid-19. No encontro, foi 
apresentado o Painel de Ressonância 

Federativa, ferramenta de business intelligence desenvolvida pela Segov 
para integrar os dados oficiais da pandemia, incluindo números de novos 
casos e de óbitos, cidades e estados com alta de registros de novos casos, 
repasses de recursos federais a estados e municípios etc. Além do Giac, 
acompanharam a apresentação representantes de tribunais, do CNJ, MPT, 
da Defensoria Pública da União e de outros órgãos do Sistema de Justiça.

As informações do painel serão atualizadas diariamente, e a ferramenta 
poderá ser acessada pelo Ministério Público, via Giac e CNMP, e pelo Poder 
Judiciário. O objetivo é combater a assimetria de dados, garantindo que, ao 
analisar processos judiciais sobre o tema, todos os órgãos disponham dos 
números oficiais concentrados numa única plataforma. Na reunião, Rafael 
lembrou que o Giac tem como meta a coordenação e articulação de ações. 
Nesse sentido, o painel é mais uma ferramenta para auxiliar o trabalho. 
Outro painel de BI está em elaboração, para integrar as bases de dados 
relativas a processos judiciais instaurados sobre a covid-19. Quem coordena 
esse trabalho é o CNJ, que já mapeou a existência de mais de 100 mil 
processos sobre a temática em todo o país.



2. Segov envia ao Giac 5ª edição do relatório de 
repasses do governo federal a estados e municípios

Já está disponível para consulta a 5ª edição do boletim da Secretaria de 
Governo da Presidência da República que traz informações sobre repasses 
de recursos federais para estados e municípios em razão da pandemia de 
covid-19. O documento compila dados nacionais e separados por estados e 
municípios, incluindo valores de repasses e entregas (leitos habilitados, 
equipamentos de proteção, testes e medicamentos). Acesse a íntegra.

3. MPT vai acompanhar retomada das atividades 
presenciais do INSS na Paraíba

O Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT/PB) vai acompanhar o 
processo de retomada das atividades presenciais do INSS na Paraíba, para 
proteção de trabalhadores e segurados da Previdência Social. Na manhã 
desta quinta-feira (30), em audiência pública, foram discutidos os impactos 
da reabertura das agências do INSS no estado. Durante a reunião online, 
foram debatidos vários aspectos que deverão ser observados no retorno 
para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários que irão às 
agências. Para o MPT, é necessário um plano para retomada segura, para 
evitar aglomerações nas agências do INSS, como ocorreu em agências 
bancárias. Leia mais.

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/223726/1452653654593542365/publicLink/Boletim%20SEGOV%20Estadual%2029%2007%20-%20Compilado.pdf
http://www.prt13.mpt.mp.br/2-uncategorised/1106-mpt-vai-acompanhar-processo-de-retomada-das-atividades-presenciais-do-inss-na-paraiba

