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FINEP APROVA CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RENEGOCIAÇÃO DEVIDO À PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL
Fonte: FINEP

Programa emergencial de renegociação de crédito é destinado a empresas que
receberam financiamento para o desenvolvimento de projetos de inovação e
apresentam dificuldades em meio à pandemia do Coronavírus. A medida

inclui a

suspensão temporária, por um período de até seis meses, de pagamento de juros
remuneratórios e de principal dos empréstimos contratados na modalidade direta.
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Foi publicada na Edição Extra do Diário Oficial

A Portaria interministerial nº 201 foi publicada

da União (DOU) a Portaria 204, de 29 de abril

no
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Oficial
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nesta

segunda-feira (27/04). A medida, relacionada
aos riscos de contaminação e disseminação do
novo coronavírus, restringe por mais 30 dias o
desembarque de estrangeiros em portos no
território brasileiro, independentemente de
sua

nacionalidade.
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dias a entrada no país por rodovias ou outros
meios terrestres, de estrangeiros de qualquer
nacionalidade. A medida não restringe o livre
tráfego do transporte rodoviário de cargas,
mesmo que o motorista não seja brasileiro,
nato ou naturalizado.
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a

continuidade do transporte e do desembarque
de cargas,
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