
/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. 27/2020       11.09.2020

COM MAIS DE R$ 40 BILHÕES EM CRÉDITO APROVADO, PEAC RECEBE TERCEIRO

APORTE DE R$ 5 BILHÕES DO TESOURO

Fonte: BNDES

Mais de R$ 40 bilhões em crédito com garantia do governo federal já foram aprovados no

âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), operacionalizado pelo

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).   Ao todo, 52 mil

pequenas e médias empresas, que empregam mais de 2,3 milhões de pessoas, foram

beneficiadas. Criado em parceria com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e

Competitividade (SEPEC) do Ministério da Economia, o programa recebeu no dia 8 de

setembro, um terceiro aporte de R$ 5 bilhões do Tesouro Nacional.

GOVERNO ASSINA CONTRATO DE 100
MILHÕES PARA PRODUÇÃO DE VACINA
Fonte: Casa Civil

Na quarta-feira (09/09), a Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) assinou o contrato de Encomenda

Tecnológica (Etec) com a AstraZeneca, que

detém os direitos de produção, distribuição e

comercialização da vacina Covid-19 desenvolvida

pela Universidade de Oxford. A Etec garante ao

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos

(Bio-Manguinhos/Fiocruz) o acesso a 100,4

milhões de doses do Ingrediente Farmacêutico

Ativo (IFA) para o processamento final

(formulação, envase, rotulagem e embalagem) e

controle de qualidade, ao mesmo tempo em

que garante à Fiocruz a transferência total da

tecnologia, conforme estabelecido no

Memorando de Entendimento assinado em 31

de julho entre as partes.

IMPACTO FISCAL DE MEDIDAS DE COMBATE
AO CORONAVÍRUS ALCANÇA R$ 605 BILHÕES
Fonte:  Ministério da Economia

As ações federais de combate aos efeitos da

pandemia do novo coronavírus alcançaram a

marca de R$ 605 bilhões de impacto primário

em 2020. Isso inclui as medidas já adotadas e

ainda em implementação para combater os

efeitos econômicos e sociais gerados pela Covid-

19. O maior volume de gastos envolve o

pagamento do auxílio financeiro emergencial:

R$ 321,8 bilhões. Os números mostram que o

Brasil é uma das referências, no cenário global,

nos esforços para minimizar os efeitos do novo

coronavírus. O impacto primário das medidas

adotadas pelo país representa 8,4% do Produto

Interno Bruto (PIB) em 2020. Isso coloca o Brasil

acima da média dos países avançados (7,1% do

PIB) e bem acima dos países emergentes (4,3%

do PIB).

GOVERNO FEDERAL DESTINA R$ 369
MILHÕES PARA REFORÇAR IDENTIFICAÇÃO
DE CASOS DE COVID-19
Fonte: Casa Civil

O Governo Federal, por meio do Ministério da

Saúde, destinou mais R$ 369 milhões para

reforçar a rápida identificação de pessoas que

tiveram contato com casos suspeitos e

confirmados de Covid-19. A iniciativa permite a

articulação de ações integradas dos serviços de

saúde, em especial da vigilância e da assistência

em saúde.  Outro objetivo da ação é que as

informações sobre a transmissibilidade da

Covid-19 possibilitem aos gestores analisar

regularmente a situação epidemiológica local

relacionada à Covid-19 para subsidiar o

planejamento assistencial e sanitário da Rede

de Atenção à Saúde (RAS).

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA NO BRASIL
SEGUE EM FORTALECIMENTO, SEGUNDO
OCDE
Fonte: Casa Civil

O ritmo de recuperação econômica do Brasil

segue em fortalecimento, inclusive durante o

mês de agosto. Ao mesmo tempo, houve

desaceleração nas outras grandes economias

do mundo. É o que apontam  Indicadores

Compostos Avançados  (CLIs) da  Organização

para Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE), de abril a agosto deste ano,

a partir da crise da Covid-19.

GOVERNO CRIA GRUPO PARA COORDENAR
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
Fonte: Diário Oficial da União

O governo federal instituiu um grupo de

trabalho interministerial para coordenar a

aquisição e a distribuição de vacinas “com

qualidade, eficácia e segurança comprovadas”

contra o novo coronavírus. A resolução do

comitê de crise da Presidência da República foi

publicada na quinta (10/08) no Diário Oficial da

União. Sob coordenação do Ministério da Saúde,

o grupo deverá colaborar no planejamento da

estratégia nacional de imunização voluntária

contra a covid-19 e terá duração de até noventa

dias, podendo ser prorrogado por igual período.

PRESIDENTE DO SENADO PROMULGA LEI
QUE LIBERA R$418 MI PARA O MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre,

promulgou a Lei 14.054, de 2020 decorre da MP

962/2020. O texto libera R$ 418,8 milhões para

os Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações

e Comunicações e das Relações Exteriores

(MRE). Do total, R$ 6,3 milhões vão para o

programa Conecta Brasil e R$ 120 milhões para

a área de tecnologias aplicadas, inovação e

desenvolvimento sustentável. O Fundo Nacional

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

fica com R$ 226,5 milhões, enquanto o MRE

recebe R$ 66 milhões.
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