
/pedbrasil

Covid-19

MEDIDAS  GOVERNAMENTAIS

S C N  Q D  0 5 ,  b l o c o  A  n °  5 0  s a l a  9 2 6
T o r r e  N o r t e  l  B r a s í l i a  S h o p p i n g  l
B r a s í l i a / D F

pedb ras i l . o rg .b r
P&D BRASIL

Ed. 20/2020       24.07.2020

BID - DO CONFINAMENTO À REABERTURA: CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS NO

CONTEXTO DA COVID-19

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Com o objetivo de orientar a retomada das atividades nos países da América Latina, após o

término da etapa de confinamento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

divulgou nessa sexta-feira (24/07) no Brasil, documento que lista medidas estratégicas para

retomada das atividades, para evitar novas ondas de Covid-19 em países que já superaram

o pico de contágio. O uso de testes em grande escala é considerado ponto fundamental

para o controle da pandemia e a identificação rápida de possíveis novas ondas.

BNDES APROVA R$ 1 BILHÃO PARA BRDE
FINANCIAR INVESTIMENTOS NA REGIÃO SUL
Fonte: BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) aprovou um limite

de crédito de R$ 1 bilhão para o Banco Regional

de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

válido para o segundo semestre de 2020. O valor

destinado ao BRDE para o próximo semestre é

45% maior que o do semestre anterior e será

utilizado para financiar projetos de investimento

em diferentes setores nos três estados da Região

Sul.   A aprovação do limite vem num momento

em que as instituições integrantes do Sistema

Nacional de Fomento (SNF) têm buscado

alternativas e soluções de crédito para reduzir os

impactos sociais negativos e as perdas

econômicas causadas pela pandemia de Covid-

19.

DEBATE NA ONU DESTACA DESAFIOS E
OPORTUNIDADES DA RECUPERAÇÃO PÓS-
COVID-19
Fonte: Onu News

O Departamento Econômico e Social da ONU,

Desa, e seu Conselho Consultivo de Alto Nível

organizaram nesta quarta-feira um debate sobre

como o mundo pode acelerar no cumprimento

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,

ODSs, e se recuperar da pandemia de Covid-19.

Durante o evento, também foi lançado uma

coleção de ensaios escritos pelos 16 membros

do Conselho Consultivo, com o título “Recuperar

Melhor: Desafios e Oportunidades Econômicas e

Sociais”. O debate procurou responder a três

questões: O mundo está em recessão? O que os

países devem fazer para se recuperar melhor? É

possível uma recuperação amiga do ambiente?

IPEA DIVULGA PROPOSTAS PARA
IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO
BRASILEIRO APÓS A PANDEMIA DE COVID-
19
Fonte: IPEA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(Ipea) publicou, nesta quarta-feira (22/07), o

documento Brasil Pós Covid-19. Elaborado por

pesquisadores de todas as áreas de atuação da

instituição, o trabalho apresenta uma série de

propostas de curto a longo prazo para acelerar

o desenvolvimento sustentável no país após a

pandemia. As sugestões estão divididas em

quatro pilares: atividade produtiva e

reconstrução das cadeias de produção,

inserção internacional, investimento em

infraestrutura, além de proteção econômica e

social de populações vulneráveis.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DEBATE
MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
DURANTE PANDEMIA
Fonte: Ministério da Justiça e Segurança

Pública

O Ministério da Justiça e Segurança Pública

(MJSP) promoveu, nesta terça-feira (21/07), o

seminário internacional "Direito regulatório e

econômico do consumidor em tempos de

pandemia". O evento on-line, que reuniu

representantes da União Europeia, Estados

Unidos e América Latina, teve como objetivo

promover o diálogo e o intercâmbio de

informações acerca de boas práticas para a

proteção dos consumidores frente aos

impactos da crise econômica decorrente da

pandemia da Covid-19.

BRASIL PARTICIPA DE CONSÓRCIO
MUNDIAL PARA COMBATE À COVID-19
Fonte: Agência Brasil

Pesquisadores da Rede Ressonância

Magnética Nuclear do Rio de Janeiro

participam do consórcio internacional Covid-

19-NMR, sediado em Frankfurt, Alemanha, que

busca desvendar a estrutura das proteínas do

novo coronavírus (Sars-CoV-2),   a fim de usá-la

na triagem de drogas para tratamento da

doença. O Brasil é o único país do Hemisfério

Sul no consórcio, que reúne mais de 120

pesquisadores de 14 países.

PRORROGADA MP QUE DISPENSA EMPRESA
INSTALADA EM ZPE DE CUMPRIR
PERCENTUAL MÍNIMO DE EXPORTAÇÃO
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente da Mesa do Congresso Nacional,

senador Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias

a Medida Provisória 973/2020, de 27 de maio de

2020, a qual dispensa as empresas instaladas

em Zonas de Processamento de Exportação

(ZPEs) de cumprir, em 2020, o requisito legal de

ter pelo menos 80% da receita bruta atrelado a

vendas ao exterior.
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