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Mesmo com a dificulade,
chegaremos à superação.

Edição 001 / Roraima

Notícias



Você sabe o que é? SEBRAE Notícias
Nesse contexto de pandemia, em uma

situação nunca antes vivenciada pela

nossa sociedade na geração atual, nós

decidimos difundir um novo meio de

comunicação com nossa população e

com os pequenos empresários, os

quais lutamos diariamente para auxiliar

e vivemos para ajudar a fomentar seus

pequenos negócios. 

 

O SEBRAE Notícias, através de

informes periódicos, trará para você

conteúdo atualizado e importante para

lhe ajudar nesse contexto de crise,

para ajudar em soluções nos negócios,

com análises reais e de especialistas

para lhe ajudar a tocar seus negócios

nessa situação tão delicada a qual

estamos vivendo. 

 

Lutaremos sempre pelos pequenos

negócios e vamos vencer essa juntos. 

 

Conte conosco!



Veja as medidas da Prefeitura de Boa
Vista para evitar o contágio

Acesse clicando aqui

Bancos permitem suspensão de parcelas
de financiamento por 60 dias

Acesse clicando aqui

Governo vai antecipar parcela do 13º de
servidores

Acesse clicando aqui

Hospital Geral de Roraima vai atender
apenas casos de coronavírus

Acesse clicando aqui

RESUMO DE NOTÍCIAS

Entenda como o distanciamento social
pode reduzir o ritmo das infecções

Acesse clicando aqui

Leia o relato de Daniela Teixeira, 1ª pessoa
curada de COVID-19 no Distrito Federal

Acesse clicando aqui

Prefeitura adia data de pagamento do
IPTU e taxa de lixo para junho

Acesse clicando aqui

https://g1.globo.com/rr/roraima/especial-publicitario/prefeitura-de-boa-vista/boa-vista-a-capital-modelo-da-amazonia/noticia/2020/03/20/coronavirus-veja-todas-as-medidas-da-prefeitura-de-boa-vista-para-evitar-o-contagio.ghtml
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Economia/Bancos-permitem-suspensao-de-parcelas-de-financiamento-por-60-dias/64119
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Economia/Governo-vai-antecipar-parcela-do-13o-de-servidores/64130
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Hospital-Geral-de-Roraima-vai-atender-apenas-casos-de-coronavirus/64126
https://urandionline.com.br/2020/03/25/entenda-como-o-distanciamento-social-pode-reduzir-o-ritmo-das-infeccoes/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/03/25/primeira-paciente-curada-da-covid-19-no-df-fala-sobre-doenca-e-isolamento.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/03/19/prefeitura-de-boa-vista-adia-data-de-pagamento-do-iptu-e-taxa-de-lixo-para-junho.ghtml


Governador prorroga o pagamento de
ICMS para outubro

Acesse clicando aqui

Resolução 850: Linha de Crédito
Proger Urbano Capital de Giro

Acesse clicando aqui

Conheça as principais medidas financeiras
adotadas para conter a crise

Acesse clicando aqui

Acesse nosso Guia Nacional de Gestão
Financeira para Pequenos Negócios

Acesse clicando aqui

Saiba onde ir em caso de

suspeita de coronavírus

É só clicar aqui.

Veja 5 dicas de gestão para pequenos
negócios enfrentarem o coronavírus

Acesse clicando aqui

Câmara aprova auxílio de R$ 600 para
pessoas de baixa renda

Acesse clicando aqui

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Economia/Denarium-prorroga-pagamento-de-ICMS-para-outubro/64131
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosFinancas/resolucao-850-linha-de-credito-proger-urbano-capital-de-giro,8683f1b0a59f0710VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=tema&codTema=3
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/veja-as-principais-medidas-financeiras-adotadas-para-conter-a-crise,155168e2ce8f0710VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=tema&codTema=3
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/guia-de-gestao-financeira-para-pequenos-negocios,c080fad29efe0710VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=tema&codTema=3
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Saiba-onde-ir-em-casos-suspeitos-de-coronavirus/64127
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/5-dicas-de-gestao-para-pequenos-negocios-enfrentarem-o-coronavirus,7a16237044fe0710VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=tema&codTema=3
https://folhabv.com.br/noticia/POLITICA/Roraima/Camara--aprova-auxilio-de-R--600-para-pessoas-de-baixa-renda/64189


NÃO CANCELE,
REMARQUE.

Iria realizar um evento e cancelou?

Se você vai ou ia realizar uma festa de aniversário, formatura ou qualquer

outra cerimônia e pensou em cancelar devido às recomendações de não

realizar aglomerações, já pensou que podes remarcar?

 

Lembre-se de que diversas famílias no nosso estado vivem da renda de

realização de eventos, desde os administradores, gerências, até os

colaboradores que produzem os buffets e relativos. Ao invés de cancelar,

você pode realizar a remarcação e garantir que o evento aconteça

posteriormente, o que acha?

 

Lembre-se que iremos superar essa situação do COVID-19, bem como,

estamos adotando todas as providências para distanciamento social e

relativos, nós iremos passar por essa juntos. Vamos garantir que nossos

pequenos empresários não percam totalmente suas rendas, durante essa

situação de crise. Juntos, nós iremos vencer.



ATENÇÃO!

O único portal oficial do MEI é o:

Não é cobrada nenhuma taxa para formalização.

 

O cadastro e todos os serviços são gratuitos.

 

Está com dúvidas? Pode falar com a gente.

WWW.PORTALDOEMPREENDEDOR.GOV.BR



SILOANY NEVES
Uma análise de mercado com:

@SiloanyCerimonialista

A jornalista, cerimonialista, produtora de eventos, palestrante e

parceira do SEBRAE, Siloany Neves, aponta sua análise do mercado

local, devido ao contato que tem com os empresários locais 

A digital influencer que trabalha com diversas empresas e convive

diariamente com empreendedores locais e tem vários contratos de

parcerias, além de contar com mais de 20 mil seguidores, conversa

diariamente para entender como andam os pensamentos e novos

investimentos para lidar com toda essa crise em escala mundial,

causada pelo COVID-19.

 

Siloany aponta que sente um clima de bastante receio em todo o

empresariado local, pois estão se adequando e se reinventando para

se manter em operação, contudo, a insegurança ainda é grande,

devido às contas, manter o negócio e os colaboradores, devido ao

baixo faturamento que estão lidando nesse momento atual.

A saída mais adotada, como acompanhamos,

vem sendo aderir aos deliverys, atendendo

as medidas propostas pelas autoridades ou

focar na divulgação nas redes sociais, para

aqueles que têm menores recursos. 

 

A jornalista aponta que hoje percebemos

nosso poder de reinvenção e vemos o

quanto precisamos desenvolver nossas

habilidades emocionais para conter os

ânimos, acalmar as famílias e que

precisamos ter muita calma e jogo de

cintura, pois a crise eventualmente vai

passar e nós, como sociedade, vamos dar a

volta por cima e crescer novamente.



Que tal umas dicas de Fluxo de Caixa
que podem fazer toda a diferença no
seu negócio nesse período de crise?

Nós estamos aqui para ajudar você e seu pequeno negócio.

FLUXO DE CAIXA

Registre e categorize todas as

movimentações;

Verifique o fluxo de caixa diariamente;

Planeje e gerencie o estoque;

Pense em longo e em curto prazo;

Avalie seu capital de giro e seja realista;

Determine padrões de crédito para seus

clientes; e

Conte com a ajuda de um sistema de

gestão financeira.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



O consultor inicia apontando que estamos vivendo um contexto

totalmente diferente em escala global, uma situação nunca antes

vivida pela nossa sociedade no nível de globalização que

presenciamos hoje. É necessário que pense muito, em cada

segmento do mercado, em como cada empreendedor irá agir e

se posicionar nesse contexto de crise.

 

É necessário ainda, ao empresário que precisa se manter em

funcionamento, a questão de avaliar como agir no mercado no

contexto atual e no  futuro, é necessário se adequar ao contexto

de delivery, divulgação on-line e nas formas que puder para se

manter funcionando, mas ao mesmo tempo, não se esquecer que,

eventualmente, esse contexto irá melhorar, que surgirá uma

vacina e nós precisamos atuar com resiliência e fé, pensando em

um futuro de melhora e que daremos a volta por cima.

 

O especialista aponta ainda, que é necessário estudar e

trabalhar no Plano de Continuidade do Negócio, em como a

empresa vai agir em cenários de crise, para reagir e guardar

capital, atuando com pensamento no futuro dos negócios,

prevendo possíveis contextos futuros de instabilidades. 

 

 Mas claro que essa é uma realidade que a

maioria das pessoas não se encaixa no

momento e isso é comum. Às vezes, as

demandas do dia-a-dia e a parte

operacional demandam tanto tempo que

não sobra para executar planejamento e

pensamento de futuro, mas que nesses

casos, o empresário entenda o que é seu

negócio, qual é a importância e qual é a

motivação do seu empreendimento.

RONILSON DUARTE

Percepção de mercado atual e futuro

com um dos nossos especialistas:

@Ronilson.Duarte

https://www.instagram.com/ronilson.duarte/


O especialista aponta, em complementação, que é necessário

ter um “propósito para empreender”, ou seja, entender qual a

motivação para estar funcionando, para ter colaboradores, para

estar no mercado e fazer o que se faz diariamente, o encontro

disso é fundamental para se passar por esse contexto tão

complicado, considerando que entender nossas motivações

intrínsecas nos permitem entender nossos propósitos gerais. 

 

Ronilson destaca que as empresas que já trabalham no meio

online estão se adequando mais rapidamente e estão sentindo

menos a dificuldade de adaptação nesse contexto, mas que de

toda forma é necessário se reciclar e se inserir nessa realidade,

que de agora em diante será real e não diminuirá, mesmo após

passada a crise vinda do COVID-19.

 

Por fim, o especialista e consultor aponta que precisamos ter

mentes abertas, como pessoas, como empresários e

empreendedores, para termos forças para lutar e nos

adaptarmos às mudanças temporárias e permanentes, que

acontecerão em escala mundial.

 

Então já sabe, né? Nós e nossos consultores estamos e sempre

estaremos à sua disposição. 

We plant for  the future!RONILSON DUARTE

@Ronilson.Duarte

(95) 99145-0045

atendimento@ronilsonduarte.com

https://www.instagram.com/ronilson.duarte/


CORONAVÍRUS: COMO FICAM OS TRIBUTOS
FEDERAIS DO SIMPLES NACIONAL

Para ajudar os empreendedores para enfrentar

os efeitos causados pelo Coronavírus.

O Governo Federal publicou a Resolução

152/20, que prorroga o prazo de pagamento

dos tributos federais do Simples Nacional.

ALERTA: A prorrogação não

se aplica a tributos Estaduais

ICMS e Municípais ISS.

COMO VAI FUNCIONAR?

Os tributos federais relativos ao Simples Nacional de

março, abril e maio ganharam um prazo maior de seis

meses para pagamento, ou seja, abril, maio e junho

lançados para outubro, novembro e dezembro.

Microempreendedor Individual – MEI, optante do Simples

Nacional, também terá o diferimento da Contribuição

Previdenciária, mas não contemplando o ISS ou ICMS.

Obs.: Os efeitos da Resolução são aplicáveis apenas às

contribuições correntes, não se estendendo a parcelamentos.

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA



S
E
B
R
A
E

 R
O
R
A
IM

A

Nós estamos com você, pequeno

empresário, hoje e sempre.

Juntos somos mais,
juntos vamos vencer.

PORTARIA 103 DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)

CORONAVÍRUS: COMO FICAM OS TRIBUTOS FEDERAIS DO SIMPLES NACIONAL

Suspendeu por 90 dias o início de procedimentos de

exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados

pela PGFN por não pagamento de parcelas, o que se

estende aos optantes pelo Simples Nacional, inclusive os

que têm parcelamento em andamento.

BENEFÍCIOS

A medida vai beneficiar aproximadamente 4,9

milhões de empresas, que são optantes do regime

tributário, e o pagamento dos impostos será adiado

para o segundo semestre deste ano.



Clique aqui para

acessar o link

Você já sabe como o BNDES está trabalhando
para auxiliar os negócios brasileiros?

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8eaB7s4ejiaGPu4-hkYGgaEWAYHBFh7G_s4m-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hFJeSmpxbrJRakpmSX5ugWphaWpeYnFuqm5BUWpxYnF-gXZUZEAvnN5UA!!/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8eaB7s4ejiaGPu4-hkYGgaEWAYHBFh7G_s4m-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hFJeSmpxbrJRakpmSX5ugWphaWpeYnFuqm5BUWpxYnF-gXZUZEAvnN5UA!!/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8eaB7s4ejiaGPu4-hkYGgaEWAYHBFh7G_s4m-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hFJeSmpxbrJRakpmSX5ugWphaWpeYnFuqm5BUWpxYnF-gXZUZEAvnN5UA!!/


Suspensão do IPVA das placas com final

1, 2 e 3, prorrogação por 90 dias;

ICMS do Simples Nacional - prorrogação

por 6 meses do vencimento dos meses

de abril, maio e junho; e

Prorrogação por 90 dias de licenças

obrigatórias ambientais.

Decreto de 25 de março de 2020:

 

GOVERNO DO ESTADO 

Suspensão dos prazos e atos

processuais para os contribuintes

enquanto perdurar a situação de

emergência

Suspensão de inscrições em dívida

ativa e protesto; e

Prorrogação de 90 dias das Certidões

Negativas de débito com vencimento

em março/20.

PACOTE DE MEDIDAS ECONÔMICAS

NO COMBATE AO CORONAVÍRUS
Tomadas pelo Governo do Estado e Prefeitura de Boa Vista



VOCÊ SABE QUAIS AS MEDIDAS ECONÔMICAS INSTITUÍDAS

PELO GOVERNO DO ESTADO E PELA PREFEITURA

MUNICIPAL NO COMBATE AO CORONAVÍRUS?

Prorrogação dos alvarás de
funcionamento e localização;
Prorrogação das Certidões
Negativas e Positivas; e
Prorrogadas as licenças para
construção;

Decreto nº. 038/2020:
 

 

PREFEITURA DE
BOA VISTA

Adiamento do pagamento de
IPTU e Taxa de lixo para junho; e
Prorrogadas as licenças
ambientais e sanitárias.



C
onteúdo

 especializado

Clique aqui para

fazer o download

Que tal baixar o Guia elaborado pelos nossos especialistas
de como realizar um serviço de delivery eficiente?

http://www.mediafire.com/file/2wxlnchrosqgfd0/organizar-delivery-sebrae-2020.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/2wxlnchrosqgfd0/organizar-delivery-sebrae-2020.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/2wxlnchrosqgfd0/organizar-delivery-sebrae-2020.pdf/file


O QUE O SISTEMA FINANCEIRO ESTÁ
FAZENDO PARA AJUDAR OS PEQUENOS
NEGÓCIOS NO ENFRENTAMENTO DA
CRISE DO CORONAVÍRUS?

O Sebrae está monitoramento diariamente as
medidas do governo e as ações das Instituições
Financeiras em prol dos pequenos negócios.
 
Confira abaixo as principais medidas:

O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional tomaram diversas

medidas com efeitos imediatos no Sistema Financeiro, de forma a

possibilitar a ampliação de recursos para que as instituições financeiras

tenham condições de oferecer linhas de crédito para o mercado em

condições especiais. Essas medidas poderão disponibilizar no mercado

cerca de 135 bilhões para aplicação em linhas de crédito. 

 

Como parte destas medidas, a Caixa Econômica Federal, afirmou que a

instituição pode aumentar a oferta de crédito em R$ 75 bilhões, por

meio de três linhas: compra de carteira de pequenos e médios bancos

(R$ 30 bilhões); capital de giro ao setor imobiliário e a pequenas e

médias empresas (mais R$ 40 bilhões); e outros R$ 5 bilhões para o

crédito agrícola. 

 

Assim como o Banco do Brasil, também afirmou que o banco público

está atuando para suprir a demanda adicional por capital de giro das

empresas neste momento de dificuldade por conta da pandemia de

coronavírus, mas não deu uma estimativa exata de quanto pode ofertar

a mais em crédito.

 

Concomitante, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou

que os cinco maiores bancos do Brasil, Banco do Brasil, Bradesco,

Caixa, Itaú Unibanco e Santander, anunciaram a possibilidade de

prorrogar as dívidas de seus clientes pessoa física e micro e pequenas

empresas por 60 dias. A medida se aplica aos contratos de crédito

vigentes com o pagamento em dia e cada banco vai definir, a partir de

critérios próprios, quais linhas de crédito serão passíveis de

prorrogação. Para solicitar a prorrogação, o cliente pode ligar para seu

gerente ou utilizar os canais eletrônicos de atendimento. 

 

Diante destas medidas, elencamos abaixo algumas ações que já

estão sendo colocadas em prática pelas Instituições Financeiras.
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A Caixa dará apoio às micro e pequenas empresas, com

redução de juros de até 45% nas linhas de capital de

giro, com taxas a partir de 0,57% a.m.;

Disponibilização de carência de até 60 dias nas

operações parceladas de capital de giro e renegociação;

Disponibilização de linhas de crédito especiais, com até

seis meses de carência, para empresas que atuam nos

setores de comércio e prestação de serviços, mais

afetadas pelo momento atual;

Linhas de aquisição de máquinas e equipamentos, com

taxas reduzidas e até 60 meses para pagamento;

O presidente da Caixa informou que serão destinados R$

30 bilhões para compra de carteira de crédito consignado

e de financiamentos de carros de bancos médios, caso

essas instituições financeiras tenham dificuldades; R$ 40

bilhões para capital de giro, principalmente para empresas

do setor imobiliário e as pequenas e médias; e R$ 5 bilhões

para o crédito agrícola. Destacamos abaixo as seguintes

medidas para as empresas:

 

1.

2.

3.

4.

 

Além da prorrogação das dívidas por 60 dias, a Caixa

informou que o fluxo de pessoas no interior das agências

será limitado a, no máximo, 50% da capacidade dos

assentos das unidades, para que seja possível manter a

distância de no mínimo 1 metro entre as pessoas.

 

O QUE O SISTEMA FINANCEIRO ESTÁ FAZENDO PARA
AJUDAR OS PEQUENOS NEGÓCIOS NO ENFRENTAMENTO
DA CRISE DO CORONAVÍRUS?

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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O QUE O SISTEMA FINANCEIRO ESTÁ FAZENDO PARA AJUDAR OS
PEQUENOS NEGÓCIOS NO ENFRENTAMENTO DA CRISE DO CORONAVÍRUS?

Serão colocados na porta das agências cartazes com

informações para orientar os clientes. Ainda, o banco

disponibilizou uma quantia exclusivamente para as

unidades adquirirem produtos que auxiliam na prevenção

da doença, como álcool gel, e solicitou a intensificação de

limpeza de suas unidades.

 

Algumas unidades funcionarão com abertura antecipada

em uma hora, para atender os clientes que estão no

chamado grupo de risco, haverá gerenciamento de filas,

além da distribuição de senhas em cores para diferenciar a

necessidade individual e agilizar o atendimento. O banco

ainda não informou quais são as agências que integrarão

essa lista.

 

Caso seja necessário o fechamento de algumas unidades, o

banco vai disponibilizar um número para que os clientes

possam entrar em contato via WhatsApp com os gerentes

do banco.
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BANCO DO BRASIL 

O Banco do Brasil anunciou que dispõe de R$ 100 bilhões

para empréstimos a pessoas físicas, empresas e o

agronegócio. Também há recursos para compra de

suprimentos e outros investimentos na área de saúde,

eficiência energética, infraestrutura e viária, educação e

saneamento para prefeituras municipais e governos

estaduais.

 

Do total, R$ 24 bilhões são destinados a pessoas físicas, R$

48 bilhões são para empresas, R$ 25 bilhões para o

agronegócio e R$ 3 bilhões para administrações públicas

municipais e estaduais. Os recursos irão reforçar as linhas

de crédito já existentes, principalmente as voltadas para

crédito pessoal e capital de giro.



O QUE O SISTEMA FINANCEIRO ESTÁ FAZENDO PARA AJUDAR OS
PEQUENOS NEGÓCIOS NO ENFRENTAMENTO DA CRISE DO CORONAVÍRUS?
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O banco anunciou que a prorrogação de dívidas é possível

com a assinatura do Itaú Crédito Sob Medida, que permite

a alteração da data original. Assim, o cliente irá repactuar

seu contrato e, no momento de escolha da nova data de

vencimento, poderá prorrogar por até 60 dias o

pagamento. Quem já tem o Itaú Crédito Sob Medida

contratado também pode renegociar o vencimento da sua

próxima parcela, optando por pagá-la 60 dias depois da

data originalmente acordada.

 

A prorrogação por 60 dias também vale para

financiamento de imóvel ou veículo. Durante este período,

será mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de

multa.

 

Em relação ao cheque especial e cartão de crédito, a

prorrogação não vale, já que esses produtos contam com

alternativas de parcelamento previstas na oferta de cada

item, cujas condições podem ser conferidas nos

aplicativos, no site e nas centrais de atendimento do

banco.

SANTANDER

O Santander ampliou em 10% o limite do cartão de crédito

de todos os clientes adimplentes. Para saber se a alteração

já foi feita, basta utilizar o aplicativo de gestão de cartões

Santander Way, via celular ou tablet.

 

Em relação à iniciativa de prorrogar por até 60 dias o

vencimento de parcelas de contratos de crédito, o banco

informou que, para seus clientes, essa opção abrangerá

algumas linhas de crédito pessoal (CP), preventivo, direto

ao consumidor (CDC) e imobiliário.



O Bradesco disse que está à disposição para prorrogar por

60 dias as dívidas de operações em dia e o cliente que está

interessado na possibilidade deve contatar as agências.

Não há mais detalhes sobre possíveis medidas além dessa

até esse momento.

 

Com a redução da taxa SELIC para 3,75%, o banco

anunciou que iria reduzir suas taxas de juros para clientes

pessoa física e jurídica, repassando o corte de 0,50 ponto

percentual da taxa básica de juros para as suas linhas de

crédito.

O Banco da Amazônia adotou uma medida que contempla

pessoas físicas e jurídicas que desejem suspender as

parcelas de financiamento de operações de crédito de

fomento. Além disso, o banco anunciou a flexibilização das

condições de acesso às linhas de capital de giro com taxas

diferenciadas de 4,88% ao ano.

Fontes:

 

https://jc.ne10.uol.com.br/economia/2020/03/5602748-caixa-vai-reduzir-juros-e-

pausar-pagamento-de-dividas-por-causa-do-coronavirus.html

 

https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/03/credito-para-capital-de-giro-ajuda-

empresario-a-enfrentar-crise-do-coronavirus.shtml

 

https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/03/bb-e-caixa-anunciam-

liberacao-de-credito-para-empresas-afetadas-pelo-coronavirus.html

O QUE O SISTEMA FINANCEIRO ESTÁ FAZENDO PARA AJUDAR OS
PEQUENOS NEGÓCIOS NO ENFRENTAMENTO DA CRISE DO CORONAVÍRUS?
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BANCO DA AMAZÔNIA

https://jc.ne10.uol.com.br/economia/2020/03/5602748-caixa-vai-reduzir-juros-e-pausar-pagamento-de-dividas-por-causa-do-coronavirus.html
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/03/credito-para-capital-de-giro-ajuda-empresario-a-enfrentar-crise-do-coronavirus.shtml
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/03/bb-e-caixa-anunciam-liberacao-de-credito-para-empresas-afetadas-pelo-coronavirus.html


Já conferiu nossa
agenda de lives
sobre como atuar
nesse contexto de
COVID-19?

Todos os nossos estados estão trabalhando diariamente para

disseminar conteúdo e informações de especialistas sobre como

atuar nesse contexto tão incerto ocasionado pelas sequências de

recessões, em conjunto ao COVID-19.

 

Temos programações semanais de diversos estados e

especialistas conversando diretamente com você.

 

Para acessar, é só clicar aqui.

2020 Highlights

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/como-contornar-a-crise-causada-pelo-coronavirus,4df6f9f7ed601710VgnVCM1000004c00210aRCRD


Em breve, estaremos com mais informações, enquanto

isso, que tal nos acompanhar nas nossas redes sociais? 

Clique no ícone Clique no ícone

Juntos, superaremos tudo.

https://www.facebook.com/sebraeroraima/
https://www.instagram.com/sebraeroraima/

