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NOVAS INICIATIVAS COM PARTICIPAÇÃO DO
BNDES VIABILIZAM ATENDIMENTOS DE SAÚDE E
MANUTENÇÃO DE EMPREGOS
Fonte: BNDES
Neste domingo, 29, o presidente do BNDES, Gustavo

Montezano, anunciou

em transmissão ao vivo no canal do BNDES no YouTu

be, iniciativas que dão sequência às medidas iniciais

de combate aos efeitos da pandemia de coronavírus,

anunciadas no domingo  passado.

 

NOVO DECRETO REGULAMENTA ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO AO
CORONAVÍRUS
Fonte: Agência Câmara

O Projeto de Decreto Legislativo 104/20 regulamenta

o estado de calamidade pública nacional decorrente

da pandemia do novo coronavírus, reconhecido pelo

Congresso Nacional neste mês. Conforme o texto, o

enfrentamento do Covid-19 deverá ser

responsabilidade solidária da União, dos estados, do

Distrito Federal e dos municípios.

LÍDERES DO G20 ABORDAM COMO ENFRENTAR
PANDEMIA DO COVID-19
Fonte: ONU News

Em encontro extraordinário, representantes das

maiores economias do mundo discutiram resposta

conjunta à pandemia; secretário-geral da ONU quer

ajuda às nações mais vulneráveis. OMS confirmava

pelo menos 416.686 casos e 18.589 mortes em 196

países e territórios até a semana passada.

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA TRAZ NOVAS
RESTRIÇÕES PARA ENTRADA DE ESTRANGEIROS NO
PAÍS
Fonte: Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública editou

a Portaria nº 149 para restringir a entrada de estrangeiro

no país, independentemente da nacionalidade, em

trânsito internacional por via aérea, quando o país de

destino ou de sua nacionalidade não admitir o seu

ingresso via aérea, terrestre ou aquaviária. A norma,

publicada em edição extra do Diário Oficial da União da

sexta-feira (27), complementa a Portaria Interministerial

nº 133, publicada no dia 23 de março, que restringiu a

entrada de estrangeiros de algumas nacionalidades no

Brasil.

MINISTRO DO STF MANTÉM PRAZO DE VALIDADE
DE MPs, MAS PERMITE VOTAÇÃO REMOTA
Fonte: Agência Câmara
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Alexandre de Moraes decidiu na sexta-feira (27) não

alterar o prazo de validade das medidas provisórias

(MPs), mas autorizou os Plenários da Câmara e do

Senado a votá-las por meio do Sistema de

Deliberação Remota. A decisão é em caráter

temporário, enquanto durar a emergência em saúde

pública provocada pela propagação da Covid-19.

MP 926, DE MEDIDAS DE COMBATE AO
CORONAVÍRUS, JÁ TEM 126 EMENDAS
Fonte: Senado Notícias 
Editada pelo presidente Jair Bolsonaro no final da

semana passada, a Medida Provisória 926/2020 já

recebeu 126 emendas de deputados federais e

senadores até a última sexta-feira (27). A MP se

encontra no Congresso Nacional para ser

analisada.

CAMPANHA STARTUPS X COVID19
Fonte: Ministério da Economia
O Ministério da Economia convida startups

brasileiras a participar da campanha

StartupsxCovid19, lançada pela Comunidade

Governança & Nova Economia (Gonew.co) com

apoio da Associação Brasileira de Startups

(Abstartups). As empresas que tenham soluções

inovadoras para enfrentar a crise do coronavírus,

em áreas como prevenção do contágio,

tratamento e soluções tecnológicas para trabalho

remoto devem compartilhar suas experiências nas

redes sociais com a hashtag #StartupsxCovid19 e

cadastrá-las no formulário disponível no site do

ministério.

PUBLICADA MP 931/2020  QUE TRATA DE SAs, LTDA E COOPERATIVAS
Fonte: Diário Oficial da União
A Medida Provisória prevê para os exercícios sociais encerrados entre 31/12/2019 e 31/03/2020 das SAs,

Ltdas. e Cooperativas, a extensão para 7 meses do prazo para a realização da assembleia/reunião anual

(a contar do encerramento do exercício) e, por consequência, a extensão pelo mesmo período dos

mandatos dos membros dos órgãos de Administração, Diretoria e Conselhos que seriam finalizados

em março de 2020, podendo inclusive realizar Assembleias online.

FORÇA NACIONAL VAI ATUAR NA PREVENÇÃO E
COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS
Fonte: Agência Brasil
Portaria nº 151  estabelece que a Força Nacional

poderá ajudar os profissionais da área de saúde para

que possam atender, com segurança, as pessoas

com suspeita de estarem infectadas pela covid-19. 

GOVERNO PUBLICA MP 932 QUE DIMINUI AS
CONTRIBUIÇÕES AO “SISTEMA S” ATÉ 30 DE
JUNHO
Fonte: Diário Oficial da União
O governo publicou a Medida Provisória 932/2020,

que reduz por três meses as contribuições que são

recolhidas pelas empresas para financiar o "Sistema

S". A medida foi anunciada dentro do pacote

emergencial de ações para atenuar os impactos da

pandemia do novo coronavírus na economia do

país. O corte começa a vigorar a partir de 01 de abril.
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