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O que está sendo feito?
1. Estrutura ampliada
O coordenador-geral do Giac-Covid-19, Augusto Aras, enviou nesta segundafeira (30) ofícios a entidades e organizações para ampliar a composição do
Gabinete Integrado. Foram convidados a participar a Associação Nacional
dos Procuradores da República (ANPR), a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), o Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais (CNPG) e a Associação Nacional do Ministério Público
de Defesa da Saúde (Ampasa). As instituições poderão indicar
representantes para integrar o gabiente e, assim, acompanhar o trabalho de
articulação de medidas de combate à pandemia.
Espaço físico - Também nesta segunda
foi concluída a montagem da sala de
trabalho do Gabinete Integrado. Ela
funciona no Espaço Multiúso da
Procuradoria-Geral da República. O local
foi equipado com ferramenta de
videoconferência, para permitir o diálogo
constante entre o Giac e os membros
focalizadores nos estados. A estrutura
respeita os cuidados de distanciamento
das pessoas e de equipamentos de proteção, necessários para garantir a
saúde dos usuários, e tem o objetivo de facilitar ainda mais o trabalho de
articulação, a troca de experiências, a reprodução de boas práticas e
medidas de combate ao coronavírus já adotadas.

2. Acordo de cooperação firmado com o Google
O Ministério Público Federal, por meio da Coordenação em Ciência,
Tecnologia e Inovação do Giac-Covid-19, firmou acordo de cooperação
técnica com a empresa Google, para viabilizar o acesso de membros,
servidores e estagiários a ferramentas da plataforma G Suite. O objetivo é

fazer frente à grande demanda gerada pelo teletrabalho, autorizado como
forma de combater a pandemia do coronavírus. Nesta segunda, as senhas
de acesso à plataforma G Suite foram enviadas por e-mail a membros,
servidores estagiários, com instruções de acesso às ferramentas
disponibilizadas, tais como Google Hangout Meet & Chat (recurso de
videoconferência) e o Google Drive, entre outras, e aulas em vídeo. Como se
trata de ambiente externo à rede do MPF, é importante não utilizar os
recursos para compartilhar documentos de conteúdo sigiloso. A duração
inicial prevista da colaboração entre MPF e Google é de 90 dias, ao fim do
qual as contas e os respectivos conteúdos serão eliminados.

