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BNDES DIVULGA PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS (PESE)

Fonte: BNDES

O Banco Nacional do Desenvolvimento divulgou programa de Crédito emergencial para

empresas com faturamento superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 50 milhões,

calculado com base no exercício de 2019, exclusivamente para pagamento da folha de

salários de funcionários e quitação de verbas trabalhistas. A primeira fase do Programa

apoiou mais de 113 mil empresas e beneficiou mais de 1,9 milhão de empregados. Com a

continuação do Programa nesta segunda fase, prorrogado até 31/10/2020, acredita-se que

esses números poderão ser muito maiores.

MEDIDAS EMERGENCIAIS DO BNDES NA
PANDEMIA ULTRAPASSAM OS R$ 60 BI
Fonte:  BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) já movimentou

R$ 61,7 bilhões na economia para auxiliar as

empresas brasileiras a superar os efeitos da

pandemia de Covid-19. Ao longo de 5 meses,

desde o anúncio das primeiras medidas no

fim de março, esse valor foi destinado

prioritariamente a micro, pequenas e médias

empresas (MPMEs) – 99% das 200 mil

empresas apoiadas. Todas essas empresas

empregam mais de 6 milhões de pessoas.

Cabe destacar o desempenho do Programa

Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), que

proporcionou a mais de 35 mil empresas R$

30,6 bilhões em créditos garantidos desde seu

lançamento em 30 de junho. 

RECEITA FEDERAL PRORROGA ATÉ 30 DE
OUTUBRO REGRA QUE FLEXIBILIZA
ENTREGA DE DOCUMENTOS EM CÓPIA
SIMPLES
Fonte: Ministério da Economia

Para facilitar a recepção documental, sem

proximidade física ou interação entre pessoas,

a Receita Federal do Brasil (RFB) prorrogou,

até o próximo dia 30 de outubro, a regra que

permite a entrega de documentos em cópia

simples para alguns serviços, por meio de e-

mail ou envelopes. O contribuinte pode

consultar o site da RFB para verificar os canais

de atendimento definidos para cada serviço

solicitado. A medida se justifica diante do

atual contexto de pandemia da Covid-19 e da

recomendação de isolamento social pelos

órgãos de saúde, o que ocasiona a ampliação

da busca por serviços prestados em meio

digital pela sociedade.

GOVERNO ULTRAPASSA OS 300 NOVOS
SERVIÇOS DIGITALIZADOS DURANTE A
PANDEMIA
Fonte:  Ministério da Economia

O governo brasileiro ultrapassou os 300 novos

serviços digitalizados neste período da

pandemia de coronavírus. Desde março, foram

310, ou seja, a cada dois dias, a população teve

acesso a mais de três novos serviços digitais. A

meta é atingir os 100% de transformação digital

até o final de 2022. A popularização da

transformação digital durante a pandemia,

período com restrições de deslocamento de

parte das pessoas, ainda trouxe como

consequência um aumento de acessos a

serviços já existentes. 

GOVERNO FEDERAL LANÇA AÇÃO PARA
RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE
CONTATOS DE CASOS DE COVID-19
Fonte:  Casa Civil

O Governo Federal vai investir cerca de R$ 369

milhões para custear o trabalho de rastreio e

monitoramento de contatos de caso de Covid-

19 nos estados e municípios. Com isso, espera-se

a ampliação das notificações e investigações de

coronavírus em todo o país. A ação permitirá o

fortalecimento de ações locais para

identificação precoce e assistência adequada de

contatos de casos de Covid-19, interrompendo a

cadeia de transmissão e permitindo a redução

do contágio pela doença. A iniciativa permitirá,

ainda, a avaliação regular da situação

epidemiológica local relacionada ao coronavírus

para subsidiar o planejamento conjunto das

ações da Vigilância em Saúde e da Atenção

Primária à Saúde.

BRASIL APRESENTA QUEDA NA MÉDIA DE
NOVOS CASOS REGISTRADOS
Fonte:  Casa Civil

Em mais atualização do cenário epidemiológico

no Brasil, apresentada pelo Ministério da Saúde,

os dados mostraram queda de 11% na média de

óbitos por Covid-19 registrados no país. Caindo

de 7.018 mortes registradas no período de 16 a

22 de agosto para 6.212 óbitos registrados entre

23 a 29 de agosto. Houve ainda queda de 1% nos

registros de novos casos da doença entre 23 a 29

de agosto, passando de 265.266 casos, para

263.791 novos registros. Além disso, do total de

casos confirmados no país, 80,3% das pessoas

contaminadas já estão recuperadas da doença

(3,2 milhões).

PRONAMPE VAI OFERTAR R$ 12 BILHÕES
EM FINANCIAMENTOS
Fonte:  Diário Oficial da União

A segunda etapa do Programa Nacional de

Apoio às Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte (Pronampe) vai ofertar R$ 12

bilhões em financiamentos para atender aos

pequenos negócios que enfrentam

dificuldades por conta da Covid-19. A

liberação do recurso foi oficializada em

Medida Provisória nº 997, publicada no Diário

Oficial da União desta terça-feira (01/09).


