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O governo federal editou uma medida provisória que sus-
pende até 30 de junho de 2021 uma série de exigências 

previstas em lei para contratação de operações de crédito com 
instituições financeiras e privadas.   Segundo Palácio do Planal-
to, o objetivo é simplificar e agilizar os processos de análise e 
liberação de créditos a empresas e pessoas físicas que ainda 
estão com dificuldades devido aos impactos econômicos produ-

Governo edita MP para facilitar crédito para empresas

zidos pela pandemia da covid-19. O texto não prevê liberação de 
recursos. A MP 1.028 foi publicada na edição dessa quarta-feira 
(10) do Diário Oficial da União . O texto da MP também revoga, 
em caráter permanente, a necessidade de apresentação de Cer-
tidão Negativa de Débitos (CND) pelas empresas, nas operações 
de crédito com instituições financeiras que envolvam recursos 
captados pela poupança.

Nova Base da PM em Santa Gertrudes já está em fase de acabamento

A construção da nova base da Polícia Militar de Santa Ger-
trudes está em fase final. Nesta semana, teve início a pin-

tura do prédio que está em fase de acabamento. A previsão é 
que a obra, viabilizada pelo Sindicato das Indústrias da Constru-
ção, do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes (SINCER) 
e a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPA-
CER), seja concluída até o final de março. Ao todo estão sendo 
investidos R$ 555 mil reais. 

Durante essa última semana, representantes das entidades, 
acompanhados do comando da Polícia Militar e da Prefeitura de 
Santa Gertrudes estiveram visitando a obra.

Presidente do SINCER e da ASPACER Valmir Carnevali, desta-
cou que a obra caminha ao encontro das políticas de integração 

Bancos não terão expediente durante feriado de carnaval

Em razão da pandemia de covid-19, muitos estados e mu-
nícipios brasileiros revogaram seus pontos facultativos e 

cancelaram suas festas e desfiles de carnaval. Apesar disso, 
a Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) informa que, de 
acordo resolução do Banco Central, o calendário de feriados 
bancários está mantido e nos dias 15 e 16/02 - segunda e 

terça-feira de carnaval - não haverá atendimento ao público nas 
agências. 

Na quarta-feira de cinzas (17) o início do expediente será às 
12h, com encerramento em horário normal de fechamento das 
agências. 

Fonte: Agência Brasil

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o novo 
Marco Legal do Mercado de Câmbio. O texto, de 

autoria do Poder Executivo, segue para análise do Senado.   
O novo marco legal, entre outros pontos, facilita o uso de 
moeda brasileira em transações internacionais e abre espa-
ço para bancos e instituições financeiras brasileiros investi-
rem no exterior recursos captados no Brasil ou no exterior. 
Pelo substitutivo, que teve como relator o deputado Otto 
Alencar Filho (PSD-BA), as instituições financeiras autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central (BC) poderão usar 

Câmara aprova novo Marco Legal do Mercado de Câmbio
esse dinheiro para alocar, investir, financiar ou emprestar no 
território nacional ou no estrangeiro. Devem ser observados 
requisitos e limites de regulamentos editados pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e pelo BC. Segundo o governo, 
isso ajudará a financiar importadores de produtos brasileiros. 
O projeto também aumenta o limite de dinheiro vivo que 
cada passageiro pode portar ao sair ou entrar no Brasil. O 
valor passou dos atuais R$ 10 mil para US$ 10 mil (cerca 
de R$ 50 mil pelo câmbio atual) ou o equivalente em outra 
moeda.

com a sociedade que as entidades pregam. “Eu estou extrema-
mente contente com o avanço da obra. Certamente é a primeira 
de muitas parcerias que virão”, destacou.

Autoridades visitaram o prédio nesta última semana

Confiança da Indústria recua pela segunda vez consecutiva

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) re-
cuou 1,4 ponto entre janeiro e fevereiro de 2021, caindo 

de 60,9 pontos para 59,5 pontos. Apesar da queda – a segunda 
consecutiva – o índice continua apontando que os empresários 

da indústria seguem confiantes. O ICEI recuou 3,6 pontos nos 
últimos dois meses, mas continua acima não só da linha divisória 
de 50 pontos, que separa confiança de falta de confiança, como 
também de sua média histórica, de 53,8 pontos.


