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Um Novo Brasil começa a nascer a partir da transformação na
infraestrutura de transportes do país. Em 2021, o Governo Federal,
por meio do Ministério da Infraestrutura, fez a entrega de 108
obras públicas, 2.050 quilômetros de rodovias renovadas,
executou R$ 5,5 bilhões na modernização de todos os modos de
transporte e contratou mais R$ 37,6 bilhões da iniciativa privada
para investimentos, nos próximos anos, em ferrovias, aeroportos,
rodovias, portos e hidrovias. Esses são os principais destaques do
balanço do ano da pasta, divulgado na segunda-feira (20/12), pelo
ministro Tarcísio Gomes de Freitas.

Governo Federal fecha 2021 com
108 obras entregues e 39 ativos
concedidos à iniciativa privada
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O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), fez
nessa quarta-feira (22/12), o pagamento antecipado da parcela de de-
zembro do Programa Bolsa Permanência do Prouni (PBP-Prouni).

São R$ 3.585.600,00 milhões que beneficiarão 8.978 estudantes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica que cursam graduação
com bolsa integral do Programa Universidade para Todos (Prouni).

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o Projeto de
Lei do Congresso Nacional – PLN nº 42, que abre crédito especial no
Orçamento da União, em favor do Ministério da Cidadania, no valor
de R$ 300 milhões. O texto do projeto, de autoria do Poder Executivo,
foi aprovado em sua forma original. O crédito adicional será destina-
do ao pagamento do Auxílio Gás.

Sancionado projeto de lei que abre crédito para o
pagamento do Auxílio Gás

Mais de R$3,5 milhões são destinados ao
pagamento de dezembro da bolsa

permanência do Prouni

https://editaisdobrasil.com.br/sancionado-projeto-de-lei-que-abre-credito-para-o-pagamento-do-auxilio-gas/
https://editaisdobrasil.com.br/mais-de-r35-milhoes-sao-destinados-ao-pagamento-de-dezembro-da-bolsa-permanencia-do-prouni/
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Nova versão do aplicativo MEI permite geração do
recibo de entrega da declaração

O Governo Federal, por meio da Receita Federal, lançou a versão 3.3
do aplicativo MEI para uso do microempresário individual. A nova
versão está disponível desde a última quarta-feira (1º/12), com novi-
dades importantes: permite o preenchimento, a transmissão e a ge-
ração do recibo de entrega da Declaração Anual Simplificada para o
Microempreendedor Individual (DASN SIMEI).

Abalança comercial registrou superávit de US$ 366 milhões e cor-
rente de comércio de US$ 9,747 bilhões na terceira semana de de-
zembro de 2021, informou o Governo Federal, por meio da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, na segun-
da-feira (20/12).

O mercado de trabalho brasileiro criou mais de 324 mil empregos
com carteira assinada no mês de novembro. Segundo dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) , divulgados
pelo Ministério da Trabalho e da Previdência nesta quinta-feira, 23,
foram 1.772.766 contratações e 1.448.654 demissões, o saldo positivo
de 324.112 vagas.

Brasil cria mais de 324 mil empregos com carteira
assinada em novembro, mostra Caged

Balança comercial tem superávit US$ 366 milhões
na terceira semana de dezembro

https://editaisdobrasil.com.br/nova-versao-do-aplicativo-mei-permite-geracao-do-recibo-de-entrega-da-declaracao/
https://editaisdobrasil.com.br/brasil-cria-mais-de-324-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-novembro-mostra-caged/
https://editaisdobrasil.com.br/balanca-comercial-tem-superavit-us-366-milhoes-na-terceira-semana-de-dezembro/
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No ano de 2021, o Governo Federal colocou emmarcha amaior revo-
lução do setor ferroviário nacional. Ao longo dos últimos 12 meses,
por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra), foi consolidado a
modelagem dos leilões de ativos do setor e garantiu que novos tri-
lhos pudessem ser implantados usando parte da outorga devida à
União por empresas que tiveram seus contratos renovados de forma
antecipada. .

Governo Federal moderniza infraestrutura ferroviária e abre
caminho renascimento dos trilhos com investimentos privados

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por
meio do Serviço Florestal Brasileiro, lançou hoje (21) o Módulo de
Regularização Ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural
(Sicar). A tecnologia possibilitará ao produtor rural que tiver o Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR) analisado, elaborar uma minuta de
proposta de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)
e acessar os benefícios estipulados pelo Código Florestal Brasileiro.

Governo Federal disponibiliza nova ferramenta
que irá facilitar regularização ambiental de

propriedades rurais

https://editaisdobrasil.com.br/governo-federal-moderniza-infraestrutura-ferroviaria-e-abre-caminho-renascimento-dos-trilhos-com-investimentos-privados/
https://editaisdobrasil.com.br/governo-federal-disponibiliza-nova-ferramenta-que-ira-facilitar-regularizacao-ambiental-de-propriedades-rurais/
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O Governo Federal investiu, em 2021, cerca de R$ 11 bilhões para ga-
rantir uma educação que desenvolva e seja eficiente desde a primei-
ra infância. Os repasses foram feitos através do programa Salário-
Educação e o investimento é destinado para financiamento de pro-
gramas, projetos e ações voltados para a educação básica pública
dos estados e municípios brasileiros.

Governo Federal repassa R$ 11 bilhões para
educação básica por meio do Salário-Educação

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica doMinistério da
Educação lançou o Programa Qualifica Mais Progredir. A iniciativa
pactuou com as instituições da Rede Federal de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica a oferta de mais de 39 mil vagas em cur-
sos presenciais de Microempreendedor Individual (MEI) para benefi-
ciários do Auxílio Brasil.

Institutos Federais abrem 1.150 vagas em curso de
qualificação para beneficiários do Auxílio Brasil

https://editaisdobrasil.com.br/governo-federal-repassa-r-11-bilhoes-para-educacao-basica-por-meio-do-salario-educacao/
https://editaisdobrasil.com.br/institutos-federais-abrem-1-150-vagas-em-curso-de-qualificacao-para-beneficiarios-do-auxilio-brasil/

