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600 DIAS: GOVERNO FEDERAL GARANTE PROTEÇÃO AOS MAIS VULNERÁVEIS

DURANTE A PANDEMIA

Fonte: Casa Civil

Com foco no enfrentamento à pandemia, o Governo do Presidente Jair Bolsonaro completa

600 dias neste domingo (23/08). A estratégia de assistência emergencial é considerada a

maior da história do País e uma das iniciativas exitosas no mundo para o enfrentamento à

pandemia. Em cinco meses de atuação, o Comitê de Crise para Supervisão e

Monitoramento dos Impactos da Covid-19, coordenado pela Casa Civil da Presidência da

República, planejou e executou milhares de ações interministeriais para dar pronta-

resposta às necessidades dos brasileiros e mitigar os efeitos da pandemia. 

APROVADO O QUARTO ENSAIO CLÍNICO DE
VACINA CONTRA COVID-19 NO BRASIL
Fonte: Casa Civil

Foi autorizado, pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa), o ensaio clínico que

estudará uma potencial vacina denominada

Ad26.COV2.S contra a Covid-19. A autorização

aprovada, solicitada pela Jansen-Cilag (a divisão

farmacêutica da Johnson-Johnson), é um

estudo de fase 3 para avaliar a eficácia e a

segurança da vacina. O estudo prevê a inclusão

de até 60 mil voluntários, sendo sete mil no

Brasil, distribuídos em diversas regiões do país.

GOVERNO FEDERAL SANCIONA LEIS QUE
OBJETIVAM A FACILITAÇÃO DO ACESSO AO
CRÉDITO
Fonte: Ministério da Economia

O   presidente da República, Jair Bolsonaro,

sancionou na quarta-feira (19/08) duas Leis que

possuem o objetivo de facilitar o acesso ao

crédito pelas micro, pequenas e médias

empresas. A Lei nº 14.043/2020, que institui o

Programa Emergencial de Suporte a Empregos

(PESE), e a Lei nº 14.042/2020 que institui o

Programa Emergencial de Acesso a Crédito

(PEAC), que se somam às outras medidas do

governo federal para dar suporte aos

empreendedores de todo Brasil. O Programa

Emergencial de Suporte a Empregos (Pese) se

destina à realização de operações de crédito

com empresários, sociedades empresariais e

sociedades cooperativas, excetuadas as

sociedades de crédito, com a finalidade de

pagamento de folha salarial de seus

empregados. CNPQ E MCTI ANUNCIAM R$ 20 MILHÕES
ADICIONAIS PARA PROJETOS DE
ENFRENTAMENTO À COVID-19
Fonte: CNPq

O Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)

anunciaram nesta terça-feira, 18/07, o

incremento de R$ 20 milhões em 26 novos

projetos apoiados pela chamada pública de

enfrentamento à COVID-19. Esse investimento é

um acréscimo aos R$ 45 milhões já destinados

pela Chamada lançada em Abril deste ano pelo

MCTI, CNPq e Ministério da Saúde, que

contemplou 90 projetos, divulgados em julho.

ESFORÇO FISCAL DO BRASIL NO
ENFRENTAMENTO AO CORONOVÍRUS ESTÁ
ENTRE OS MAIS ALTOS DO MUNDO
Fonte: Casa Civil

Os esforços fiscais do Brasil no enfrentamento

aos efeitos da pandemia da Covid-19 estão entre

os mais altos, em termos percentuais do

Produto Interno Bruto (PIB), em comparação a

outros países em desenvolvimento e, inclusive, a

países desenvolvidos. É o que diz a nota

informativa com o resumo dos impactos fiscais

das medidas de combate à pandemia e

projeções do prisma fiscal/SPE de julho/2020,

divulgado pela Secretaria de Política Econômica

do Ministério da Economia (SPE/ME).

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECEX VISA
GARANTIR O COMÉRCIO JUSTO EM MEIO À
PANDEMIA
Fonte: Diário Oficial da União 

A Instrução Normativa nº 1, de 17 de agosto de

2020, da Secretaria Especial de Comércio

Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério

da Economia, dispõe sobre as adaptações

necessárias aos procedimentos das

investigações de defesa comercial e das

avaliações de interesse público conduzidas pela

Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse

Público, em decorrência da pandemia do novo

coronavírus (COVID-19).

NOVA LEI CRIA LINHA DE CRÉDITO DE R$ 17
BILHÕES PARA SUBSIDIAR FOLHA SALARIAL
Fonte: Diário Oficial da União

Entrou em vigor nesta quinta-feira (20/08) a Lei

14.043/20, que concede uma linha de crédito

especial para pequenas e médias empresas

(faturamento entre R$ 360 mil e R$ 50 milhões)

pagarem sua folha de salários durante o estado

de calamidade pública decorrente do novo

coronavírus. Trata-se do Programa Emergencial

de Suporte aos Empregos (Pese). O programa

receberá R$ 17 bilhões do governo federal.

Outros R$ 12 bilhões serão alocados no fundo de

aval que fornece garantia a empréstimos

concedidos a pequenos empreendedores por

meio do Programa Nacional de Apoio às

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

(Pronampe), linha de crédito que financia

capital de giro e investimentos. 
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