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EDUCAÇÃO

Política Nacional de
Formação de docentes
A implementação de uma política
nacional de formação inicial e
continuada de professores foi uma
das recomendações apresentadas
ao presidente da República pelo GT
que se dedicou a pensar em
políticas

públicas

para

o

aperfeiçoamento da educação básica
brasileira.

INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Nova Lei irá melhorar
acesso ao crédito
O Registro Eletrônico de Garantias
vai aprimorar a avaliação de ativos e
garantias

na

tomada

de

empréstimos, contribuindo para a
redução de juros. A medida responde
a uma recomendação elaborada pelo
GT de investimento e intermediação
financeira do CDES.

Senado aprova ampliação
do cadastro positivo
A medida atende à recomendação do
Conselho para que o governo amplie
o cadastro positivo como forma de
aumentar

o

crédito

de

modo

sustentável e de reduzir os juros aos
consumidores.

Agora,

o

projeto

segue para apreciação pela Câmara
dos Deputados.

INTERNACIONAL

CDES retomará encontros
com comitê europeu
O

ministro

Eliseu

Padilha

e

a

secretária Patricia Audi receberam o
representante do Comitê Econômico
e Social Europeu (CESE) Mário
Soares. Na pauta, a retomada do
diálogo já no próximo ano e os
resultados positivos do Conselhão,
desde a sua reformulação em 2016.

DESBUROCRATIZAÇÃO

Governo investe em
sistemas digitais
O governo federal está atuando
fortemente na

área digital para

melhorar os serviços prestados ao
cidadão. As iniciativas promovem a
desburocratização, geram economia
à União, tornam os serviços mais
acessíveis

e

transparentes

modernizam o País.

e

Carteira Nacional de
Habilitação eletrônica
A CNH-e é uma iniciativa do
Conselho Nacional para a
Desburocratização
—
Brasil
Eficiente. A criação desse grupo foi
uma recomendação do CDES ao
presidente da República para
priorizar

medidas

de

desburocratização e governo digital.

Transferência de veículos
passará a ser digital
O CRVe é uma medida que está em
consonância com as sugestões do
Conselhão sobre desburocratização
e governo digital. Na prática, será
possível realizar a transferência de
propriedade

do

veículo

sem

a

necessidade de comparecimento aos
postos físicos dos órgãos de trânsito.
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