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1 - Em 2019, o número de assassinatos caiu 19% e 
foi o menor em 12 anos. No total, foram quase 10 
mil assassinatos a menos em comparação a 2018. 
O índice conti nua elevado, mas o governo seguirá 
trabalhando para reduzi-lo.

2 - O Presidente Jair Messias Bolsonaro assinou uma 
medida provisória que abre crédito extraordinário 
de R$ 11,28 milhões para enfrentamento do novo 
coronavírus. O valor poderá ser uti lizado em despesas 
imprevistas e fi cará com o Ministério da Defesa, que 
coordenou a “Operação Regresso à Pátria Amada 
Brasil”.

Não existe nenhum caso confi rmado de coronavírus 
no Brasil. Dentre os repatriados e tripulação que 
chegaram no país, não há infectados. Foi o que 
mostrou os resultados de exames feitos no dia da 
chegada ao Brasil.

3 - Uma Portaria do Ministério da Justi ça e Segurança 
Pública, publicado nesta segunda-feira (10), no Diário 
Ofi cial da União, autoriza o uso da Força Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) nas ações de combate ao 
desmatamento ilegal da fl oresta Amazônica no Pará.
A FNSP atuará em apoio ao Ibama nos locais de 
alertas de desmatamento identi fi cados no estado. 
A operação vai até o dia 31 de dezembro de 2020 e 
pode ser prorrogada. 

4 - O Governo Federal deu parti da ao processo de 
implementação do 5G no Brasil. Para detalhar como 
isso será feito e como a tecnologia vai impactar a vida 
dos brasileiros, o ministro Marcos Pontes apresentou 
um programa no canal do youtube do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no 
dia 10 de fevereiro.

Além de permiti r que mais dispositi vos acessem a 
internet móvel ao mesmo tempo, o 5G promoverá 
mais velocidade, maior capacidade de banda e maior 
conecti vidade.

Com isso, aplicações como as uti lizadas em cidades 
inteligentes, veículos autônomos e procedimentos 
de saúde realizados à distância, poderão se tornar 
parte da roti na da população.

* Fontes: Diário Ofi cial da União  | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | Ministério da Economia | Ministério do Turismo | Ministério da Infraestrutura 
| Ministério da Educação | Secom

contato@vidadestra.org

5 - A safra de grãos deve bater recorde em 2020. A 
expectati va, segundo o IBGE, é que a produção seja 
a maior da série histórica, iniciada pelo insti tuto em 
1975.

6 - Em 2019, o Brasil conseguiu ter o melhor resultado 
das contas públicas desde 2014. A redução do défi cit 
foi de 43%. Este ano, a expectati va é que o resultado 
seja ainda melhor. 

7 - O setor de turismo está oti mista para 2020. O 
ramo de parques temáti cos e aquáti cos, por exemplo, 
promete grandes novidades. O setor recebe 30 
milhões de visitantes por ano.

As expectati vas foram impulsionadas pela isenção 
defi niti va do imposto de importação sobre a 
compra de equipamentos para parques temáti cos e 
aquáti cos no Brasil. A iniciati va do Governo Federal 
deu fôlego ao segmento que gera cerca de 15 mil 
empregos diretos e 100 mil indiretos no Brasil. 

8 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
afi rmou nesta terça (11), em audiência no Senado, 
que vai dobrar o número de vagas para os estudantes 
que tentarem ingressar no Insti tuto Tecnológico 
de Aeronáuti ca (ITA). A insti tuição é considerada 
referência no ensino de engenharia no Brasil

Outra notí cia que o ministro comunicou no evento, 
foi que o modelo de escola cívico-militar poderá ser 
adotado nas universidades. 

9 - O Presidente Jair Bolsonaro parti cipou da 
solenidade de inauguração dos últi mos 51 
quilômetros da BR-163. Aguardada há 40 anos, 
a obra é resultado do esforço do Ministério da 
Infraestrutura e do Exército Brasileiro, e deixará o 
país mais competi ti vo.

10 - Através do programa “Caminho da Escola” o 
ministro Abraham Weintraub entregou 120 ônibus 
adaptados para defi cientes a 115 municípios, em São 
Paulo. Carros 4x4, bicicletas, barcos e R$ 700 milhões 
por ano para manutenção, também estão no programa.


