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Por dentro das medidas
de combate à pandemia
25 a 29 de junho de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana
BANCO CENTRAL DETERMINA REGRAS PARA COMPRA DE ATIVOS DE
EMPRESAS PRIVADAS
Há algumas semanas, o Banco Central anunciou que poderia comprar ativos
de empresas privadas devido à pandemia. Agora, foi divulgada circular com
detalhes sobre a operação. Foram estabelecidos critérios que indicam que
apenas empresas de maior porte serão elegíveis, devendo ter, ao menos, nota
“BB-” por uma das três maiores agências de classificação de risco do mercado.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSPENDE
RETOMADA DO PAC
A retomada das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em dois
anos foi suspensa por portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. A
decisão ocorreu em virtude da pandemia e não deve ser modificada até o fim do
Decreto de Calamidade Pública.
BANCO CENTRAL ANUNCIA MEDIDAS PARA FACILITAR CRÉDITO
AO MICRO, PEQUENO E MÉDIO EMPREENDEDOR
Com objetivo de facilitar o crédito ao micro, pequeno e médio empreendedor, o
Banco Central anunciou medidas para destravar o fluxo de empréstimos. De acordo
com o órgão, a ação pode gerar um impacto de R$ 272 bilhões. Porém, a decisão não
traz qualquer garantia de que, de fato, o montante irá circular entre os pequenos,
uma vez que as operações de crédito serão realizadas pelas instituições financeiras.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PÚBLICA CRIA
PROTOCOLO PARA COMBATER FEMINICÍDIO
Em meio ao aumento das notificações durante o período de pandemia, o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública criou o Protocolo Nacional de
Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio, que deve estabelecer
regras e critérios para a notificação e investigação desse tipo de crime. O
protocolo, contudo, será aplicado mediante adesão de cada Polícia Civil e
por isso não tem caráter mandatório.

Outras medidas da semana
MINISTÉRIO DA ECONOMIA ANUNCIA MEDIDA DE APOIO A
EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Por meio de resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, o Ministério da Economia anunciou que as empresas de
transporte público que tiverem financiamentos com o FGTS/Caixa terão
suas parcelas suspensas de cobrança até dezembro de 2020. A medida
atende a reivindicação do setor, que alega redução de receitas devido à
diminuição de embarques no período da pandemia.
PRAZO PARA RENOVAÇÃO DO FIES É AMPLIADO
O Ministério da Educação determinou que o prazo para renovação semestral
dos contratos do Fies foi prorrogado até 30 de setembro deste ano.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA FACILITA CRÉDITO
A PESCADORES ARTESANAIS
Para que seja possível aos pescadores artesanais acessarem créditos
emergenciais, o Ministério da Agricultura passa a acatar o registro
temporário da classe profissional como documento válido para obtenção
dos financiamentos.
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PORTARIA PRORROGA MEDIDAS RESTRITIVAS NAS PENITENCIÁRIAS
Por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o Ministério
da Justiça e da Segurança Pública prorrogou por mais um mês as restrições
nas penitenciárias federais. Aplicadas desde março, as medidas incluem
atividades como visitas e atividades coletivas.
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Perdeu alguma informação
importante na semana passada?
Confira em nosso site as edições
anteriores do Boletim Covid-19.
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