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100 DIAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 
Fonte: Casa Civil

Na quarta-feira (24/06), o Governo Federal alcançou 100 dias de enfrentamento à pandemia

do coronavírus. Em março, o Brasil foi atingido pela crise mundial e no dia 17 deste mesmo

mês foi instituído o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da

Covid-19, coordenado pela Casa Civil. O impacto da crise na economia é uma grande

preocupação do Governo Federal. Por isso, logo nos primeiros sinais da pandemia, foi

criado o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). Uma

medida que, até o momento, preservou mais de 11 milhões de empregos. 

GOVERNO PRORROGA RESTRIÇÃO DE
ENTRADA DE ESTRANGEIROS NO BRASIL 
Fonte: Diário Oficial da União

O governo federal prorrogou por mais 15 dias a

restrição da  entrada de estrangeiros  de

qualquer nacionalidade no Brasil em razão da

pandemia do novo coronavírus. A decisão

segue recomendação da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa). A Portaria n° 319,

foi publicada em edição extra do Diário Oficial

da União na noite do último sábado (20/06). A

restrição excepcional e temporária foi definida

pela  Portaria Interministerial nº 255/2020,

publicada em  22 de maio  e que tinha prazo

de 30 dias, agora prorrogado. A medida vale

para entradas por rodovias ou outros meios

terrestres, por via aérea ou por transporte

aquaviário.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA FAZ PARCERIA COM
UNIÃO EUROPEIA PARA SEGURANÇA DE
FRONTEIRAS E COMBATE A COVID-19 
Fonte: Ministério da Justiça e Segurança

Pública

Uma parceria do Ministério da Justiça e

Segurança Pública (MJSP) com organismos

internacionais reforçará a segurança nas

fronteiras, o combate à Covid-19 e o

enfrentamento ao crime de tráfico de pessoas.

Denominado EUROFRONT, o novo programa de

Gestão Integrada de Fronteiras na América

Latina, patrocinado pela União Europeia, doou

80 termômetros infravermelhos e 2.160

máscaras N-95 para a Polícia Federal, vinculada

ao MJSP e para Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR).

DECRETO PERMITE QUE ÓRGÃO DE
ARTICULAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL
FAÇA DELIBERAÇÕES
Fonte: Diário Oficial da União

Em mais uma ação do Governo Federal em

enfrentamento à pandemia do coronavírus, o

Comitê de Crise para Supervisão e

Monitoramento dos Impactos da Covid-19,

coordenado pela Casa Civil, passa a poder

fazer deliberações sobre as prioridades, as

diretrizes e os aspectos estratégicos relativos

aos impactos da doença. O Comitê é órgão de

articulação da ação governamental, de

assessoramento ao Presidente da República

sobre a consciência situacional em questões

decorrentes da pandemia da Covid-19.

O  Decreto nº 10.404  foi publicado no Diário

Oficial da União desta terça-feira (23/06).

SENADO PRORROGA MP QUE FLEXIBILIZA
NORMAS PARA CRÉDITO POR BANCOS
PÚBLICOS
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente da Mesa do Congresso Nacional,

senador Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias

a Medida Provisória 958/2020, que estabelece

normas para a facilitação do acesso ao crédito e

mitigação dos impactos econômicos

decorrentes da pandemia de coronavírus. O ato

foi publicado no Diário Oficial da União  desta

quarta-feira (24/06). O texto determina que, até

30 de setembro de 2020, os bancos públicos

ficam dispensados de cumprir certas obrigações

na hora de renovar e conceder  empréstimos.

PROGRAMA INOVA HFA VAI ENCUBAR E
ACELERAR TECNOLOGIAS INOVADORAS NA
SAÚDE
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovações

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações,

Marcos Pontes, assinou nesta  segunda-feira

(22/06), em Brasília, a portaria interministerial

que cria o programa Inova HFA. A iniciativa, que

tem participação também do Ministério da

Defesa e do Ministério da Saúde, vai atuar na

testagem e validação de tecnologias inovadoras

para uso posterior em todo o sistema de saúde

do país. O primeiro desafio do Inova HFA é

enfrentar a pandemia da Covid-19.

RESOLUÇÃO DA CAMEX REDUZ,
TEMPORARIAMENTE, ALÍQUOTA DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO TRATADO DE
MONTEVIDÉU
Fonte: Diário Oficial da União

A Resolução nº 51, publicada nesta segunda-

feira (22/06), da Câmara de Comércio Exterior

do Ministério da Economia concede redução

temporária, para zero por cento, da alíquota

do Imposto de Importação ao amparo do

artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu

de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo

nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por

objetivo facilitar o combate à pandemia do

Coronavírus.
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