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GOVERNO INVESTE NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O

ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Fonte: Casa Civil

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), vinculada ao Ministério

da Ciência, Tecnologia  e Inovações (MCTI), firmou parcerias e flexibilizou regras de

financiamento, ampliando o percentual de recursos não-reembolsáveis. Como resultado,

superou-se a marca de 40 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para

conter o avanço da pandemia da Covid-19. O apoio da Embrapii, além de recursos não

reembolsáveis, garante qualificação profissional e infraestrutura completa de Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D) para acelerar etapas de desenvolvimento das novas tecnologias,

BNDES ALCANÇA R$ 50 BILHÕES EM
CRÉDITOS GARANTIDOS PELO PEAC
Fonte: BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) já concedeu

garantias para mais de R$ 50 bilhões em

empréstimos e financiamentos no âmbito do

Programa Emergencial de Acesso a Crédito

(PEAC). Os recursos beneficiam mais de 65 mil

pequenas e médias empresas, que estima-se

que empreguem cerca de 3 milhões de

pessoas. O valor médio dos empréstimos

praticados até o momento foi de R$ 679 mil.

Conforme a evolução da demanda, o Tesouro

poderá aportar, ao todo, até R$ 20 billhões no

programa, o que pode significar quase R$ 100

bilhões em financiamentos para pequenas e

médias empresas. O PEAC começou a ser

operacionalizado em 30 de junho e tem

vigência até 31 de dezembro de 2020.

GOVERNO FEDERAL DIVULGA BALANÇO DAS
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO
AO CORONAVÍRUS
Fonte: Casa Civil

O Ministério da Saúde divulgou, na segunda-

feira (21/09), o balanço das ações

implementadas devido à pandemia do novo

coronavírus. Segundo os números, foram

destinados aos 26 estados e o Distrito Federal

cerca de R$ 25,8 bilhões exclusivamente para

ações no combate à Covid-19, e outros R$ 59,7

bilhões para serviços de rotina do SUS,

totalizando R$ 85,5 bilhões. As medidas

fortalecem o SUS e levam atendimento para a

população em todo o País.

AVANÇO NA AGENDA 2030 DEVE PRIORIZAR
AMBIÇÃO, FINANÇAS E PÓS-COVID-19
Fonte: Onu News

As Nações Unidas sediaram o evento "Momento

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável"

(Momento ODSs) que tem como um dos

propósitos definir as diretrizes da Agenda 2030,

que é uma referência para acabar com a atual

pandemia, responder aos impactos

socioeconômicos e traçar um rumo para uma

recuperação transformadora. As decisões

tomadas nos próximos meses e anos

determinarão a posição do mundo em 2030. 

MEDIDAS PROVISÓRIAS LIBERAM R$ 2.5
BILHÕES PARA VACINAS CONTRA
CORONAVÍRUS
Fonte: Senado Federal

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou

duas medidas provisórias para assegurar a

entrada do Brasil no projeto Covax Facility, uma

aliança internacional que pretende garantir o

acesso dos países a uma vacina contra o

coronavírus. A MP 1.003/2020 autoriza o governo

brasileiro a aderir ao programa, enquanto a MP

1.004/2020 libera R$ 2,5 bilhões para a iniciativa.

As duas matérias foram publicadas em edição

extra do Diário Oficial da União de quinta-feira

(24/09)

LEI PRORROGA CONCESSÕES DE DRAWBACK
A EMPRESAS EXPORTADORAS DURANTE
PANDEMIA
Fonte: Diário Oficial da União

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida

provisória (MP 960/2020) que prorroga por um

ano os prazos das concessões de drawback que

vencem neste ano. A Lei 14.060/2020 foi

publicada na edição de quinta-feira (24/09) do

Diário Oficial da União. O objetivo da lei, segundo

o governo, é aliviar os efeitos da pandemia da

Covid-19 sobre as empresas exportadoras. A nova

lei recebeu apenas um veto. Foi excluído o

dispositivo que permitia a comercialização no

mercado interno das mercadorias beneficiadas

com drawback não exportadas, desde que a

venda ocorresse em até 30 dias e os tributos

suspensos fossem pagos.

GOVERNO FEDERAL LIBERA CRÉDITO DE R$
10 BI PARA  AUXILIAR EMPRESAS
Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU),

nesta quinta-feira (24/09), a Medida Provisória

Nº 1.002/2020 que abre crédito extraordinário

no valor de R$ 10 bilhões para

microempreendedores individuais (MEIs) e

empresas de pequeno porte, para permitir o

subsídio de recursos para a concessão de

empréstimos do Programa Emergencial de

Acesso a Crédito (Peac-Maquininhas). Esse

programa se insere no pacote de medidas

emergências  Com objetivo de diminuir os

efeitos econômicos negativos causados pela

pandemia da Covid-19.
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