#Covid-19

Por dentro das medidas
de combate à pandemia
18 a 25 de agosto de 2020

O que você precisa saber
Destaques da semana
DECRETO REGULAMENTA REPASSES EMERGENCIAIS PARA O
SETOR CULTURAL
Dois meses depois da aprovação pelo Congresso, o Governo regulamentou,
por meio do Decreto nº 10.464, como se darão os repasses emergenciais para
o setor cultural por conta dos efeitos da pandemia. Dentre os detalhes da
regulamentação, as entidades culturais que forem ligadas de alguma forma a
empresas, grupo de empresas ou aos entes do Sistema S não serão elegíveis
para a subvenção mensal temporária.
PRESIDENTE SANCIONA LEI DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE
SUPORTE A EMPREGOS
Em vigor e responsável pela manutenção de milhares de empregos durante
a pandemia, o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que concede
linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem salários,
foi sancionado. Fruto da MP 944/2020, a sanção vetou algumas mudanças
feitas pelos parlamentares, como o uso de recursos do Fundo Geral de Turismo
(Fungetur) para uma linha específica para empresas do setor.
GOVERNO TAMBÉM SANCIONA LINHA DE CRÉDITO PARA
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
O Governo Federal também sancionou proposta aprovada no Congresso que
cria linha de crédito especial para profissionais liberais (pessoas físicas sem
vínculo formal) por meio do Pronampe. Com carência de até 8 meses, juros
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a 5% ao ano e prazo de 36 meses, o limite da subvenção será R$ 100 mil
por pessoa que poderá ser contraído por pessoa física de nível técnico ou
superior com renda declarada em 2019.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA AUTORIZA COMPRA DE INSUMOS
CONTRA A COVID-19 EM PROJETOS PARA O ESPORTE
A partir de uma alteração em portaria que editava as regras para projetos
no setor esportivo, o Ministério da Cidadania autorizou que os valores
captados possam ser utilizados na compra de equipamentos de proteção
individual como máscaras, luvas e álcool em gel.

Perdeu alguma informação importante
na semana passada?
Aqui estão as principais medidas das edições
anteriores do Boletim Covid-19:

2

EXPEDIENTE
Direção Executiva Mônica Sodré
Coordenação de Apoio à Ação Política Cássia Costa
Relacionamento com o Congresso Nacional Floriano Pesaro
Pesquisa Floriano Pesaro e Fabio Cabral
Edição Rodrigo Azevedo
Diagramação Rafael Carvalho
Revisão João Felipe de Oliveira
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