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DECRETO PRORROGA PRAZOS DO BEM PARA ATÉ 180 DIAS

Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicado, na segunda-feira (24/08), em edição extra do Diário Oficial da União,

o Decreto nº 10.470 que prorroga, para até 180 dias, os prazos dos acordos do Benefício

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), relacionados tanto à redução

proporcional de jornada e de salário quanto à suspensão temporária do contrato de

trabalho. Com o novo decreto, o prazo máximo para a duração dos acordos passa a ser de

180 dias, mas limitado à duração definida para o programa, que vai até 31 de dezembro de

2020.

PEAC SUPERA R$ 20 BILHÕES EM CRÉDITO
GARANTIDO E BNDES RECEBE MAIS DE R$ 5
BILHÕES DO TESOURO
Fonte:  BNDES

O Programa Emergencial de Acesso a Crédito

(PEAC), operacionalizado pelo Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), alcançou a marca de R$ 20 bilhões em

créditos concedidos a 26,1 mil pequenas e

médias empresas (PMEs). Essas empresas

empregam mais de 1,27 milhão de pessoas.

Criado em parceria com a Secretaria Especial de

Produtividade, Emprego e Competitividade

(SEPEC), do Ministério da Economia, o programa

recebeu, nesta quinta-feira, 27 de agosto, um

novo aporte de R$ 5 bilhões do Tesouro

Nacional. Esses recursos, usados como garantias

aos financiamentos, permitirão a alavancagem

do valor dos créditos em até 5 vezes. Dessa

forma, os novos empréstimos podem

novamente superar os R$ 20 bilhões.

MINIRREFORMA NA LEI DOS PORTOS É
SANCIONADA COM REGRAS PARA
PORTUÁRIOS DURANTE PANDEMIA
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com

dois vetos a Medida Provisória 945/20, que

altera a Lei dos Portos para flexibilizar a gestão

de contratos de arrendamento. A nova lei (Lei

14.047/20) promove uma minirreforma na

legislação, acolhendo sugestões do mercado.

A lei também traz regras para o

funcionamento dos portos durante a

pandemia, especialmente o afastamento e a

indenização de trabalhadores avulsos de

grupos de risco ou com sintomas da Covid-19.

Entre as principais alterações na Lei dos

Portos está a possibilidade de dispensa de

licitação nos arrendamentos portuários

quando for identificado apenas um

interessado na exploração da área.

PARCERIA ENTRE PAÍSES PODE GERAR 2
BILHÕES DE DOSES DE VACINA CONTRA
COVID-19
Fonte: Onu News

A Organização Mundial da  Saúde, OMS,

afirmou que a competição global por vacinas

contra o  novo  coronavírus  pode levar ao

encarecimento da imunização. Segundo a

agência, este problema pode ser resolvido

com a cooperação de todos os países numa

plataforma para acesso universal. Na semana

passada, o chefe da OMS enviou uma carta a

todos os Estados-membros pedindo que se

juntassem ao departamento do

Acelerador  Act  dedicado a vacinas,

chamado Covax.

GOVERNO RESTRINGE POR MAIS 30 DIAS A
ENTRADA DE ESTRANGEIROS NO PAÍS
Fonte: Diário Oficial da União

Conforme a Portaria CC-PR MJSO MINFRA nº

419, de 26 de agosto de 2020, do Diário Oficial

da União, está restrita, por 30 dias, a entrada no

Brasil de estrangeiros de qualquer

nacionalidade, por rodovias, por outros meios

terrestres ou por transporte aquaviário,

conforme recomendação da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária - Anvisa. A portaria

também estabelece que estão restringidos voos

internacionais que tenham como ponto de

chegada no Brasil os aeroportos situados nos

estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande

do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.

COFIEX APROVA US$ 959 MILHÕES EM
RECURSOS EXTERNOS PARA PROJETOS NO
BRASIL DE COMBATE A PANDEMIA
Fonte: Ministério da Economia

A Comissão de Financiamentos Externos

(Cofiex) do Ministério da Economia aprovou,

nesta terça-feira (25/08), em sua 145ª reunião, o

valor total de US$ 959,4 milhões para quatro

projetos financiados com recursos externos de

bancos multilaterais de desenvolvimento. O

maior volume de recursos – US$ 750 milhões –

será destinado ao Programa Emergencial de

Acesso a Crédito, do Ministério da Economia.

CHAMADA PÚBLICA APOIARÁ 53
SOLUÇÕES INOVADORAS NO COMBATE À
COVID-19
Fonte: FINEP

Como parte do grande esforço coordenado

pelo Governo Federal para combater a

epidemia Covid-19, a Chamada Pública de

Subvenção Econômica à Inovação – 03/2020,

lançada pela Finep/MCTI com recursos do

FNDCT, concederá um total de até R$ 22

milhões em recursos não reembolsáveis a 53

projetos voltados a soluções tecnológicas

inovadoras para produtos, serviços ou

processos capazes de serem utilizados nesta

pandemia.
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