MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS
MEDIDAS

PARA CONTER OS EFEITOS DA

PANDEMIA NA ECONOMIA BRASILEIRA

Este material foi preparado para
condensar
as
principais
informações lançadas sobre as
medidas
anunciadas
pelo
governo federal para área
econômica. As medidas que
estão destacadas neste material
são aquelas que são mais
emergenciais,
de
interesse
público.
Efeitos e projeções
sobre a economia – como sobre
o crescimento do PIB – serão
objeto de um outro material e
estão sendo analisadas em
documentos específicos.

PRIMEIRO DIA DE
PAGAMENTO DO AUXÍLIO
EMERGENCIAL
Durante o próximo trimestre, o
governo
pagará
mensalmente
R$600 (podendo chegar a R$1,2 mil)
Os primeiros a receber foram
aqueles cadastrados no Cadastro
Único de beneficiários de programas
que têm conta na Caixa Econômica
Federal e no Banco do Brasil.
Filas para regularizar o CPF. A
Receita recomenda que o pedido de
regularização
ocorra
pelo
site: http://rfb.gov.br

Fonte: https://brasil.elpais.com/economia/2020-0409/dois-milhoes-e-meio-de-brasileiros-recebem-arenda-minima-do-coronavirus-no-primeiro-dia-depagamento.html

DEBATE SOBRE A
PRORROOGAÇÃO DO
AUXÍLIO EMERGENCIAL
Motivos principais: risco de dias mais difíceis
de contaminação pela Covid-19 são
projetados para ocorrer até julho ou agosto
e preocupação com o período de transição
entre isolamento e retomada da atividade;
O valor de R$98,2 bilhões reservados pelo
governo já estaria defasado, pois foi
desenhado para contemplar 54 milhões de
pessoas;
Ministro da Cidadania admitiu publicamente
que poderão ser atendidos 75 milhões de
trabalhadores.
Renda
básica
universal:
especialistas
apontam que o auxílio emergencial é uma
oportunidade para sua implementação.
Fonte: encurtador.com.br/cvBT3

MELHOR PERDER
DINHEIRO DO QUE SER
DEMITIDO
Medos e dúvidas daqueles que viram sua
renda cair devido à pandemia
Empresários aproveitaram rapidamente
a MP editada no início de abril para
cortar salários ou suspender contratos
de trabalho.
Trabalhadores
contratados
como
pessoa
jurídica
(‘pejotização’
–
expandida com aprovação da Reforma
Trabalhista) – não contarão com a
contrapartida do governo, prevista na
MP com regras para jornada de
trabalho, redução de salários e
suspensão de contratos.
Estatais e empresas de capital misto
não entram na MP.
Fonte: https://brasil.elpais.com/economia/2020-04-06/emelhor-perder-dinheiro-do-que-ser-demitidotrabalhadores-ja-encaram-cortes-nos-salarios.html

BANCOS TÊM 15 DIAS PARA
INFORMAR MEDIDAS QUE
IMPEÇAM USO DE AUXÍLIO
PARA QUITAR DÍVIDAS
Tribunal de Contas da União (TCU) deu
prazo de 15 dias para Banco Central,
Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil, Banco da Amazônia e Banco do
Nordeste informem quais medidas
estão sendo adotadas para garantir
que
os
recursos
do
auxílio
emergencial não venham a ser usados
para retenções para cobrir dívidas do
beneficiário;
Banco Central deverá informar às
instituições
financeiras
públicas
federais que é ilegal o uso desses
recursos para cobrir dívidas.

Fonte:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banc
os-tem-15-dias-para-informar-medidas-queimpecam-uso-deauxilio-paraquitardividas,70003275425:

MAIS DE 5,5 MILHÕES DE
TRABALHADORES INFORMAIS
CORREM O RISCO DE FICAR SEM
O AUXÍLIO EMERGENCIAL

BOLSONARO REVOGA A
MP DA CARTEIRA VERDE
E AMARELA
MP
buscava
flexibilizar
leis
trabalhistas para contratação de
pessoas entre 18 e 29 anos.
Constantes ataques do presidente a
congressistas, sobretudo Rodrigo
Maia e a forma como o ex-Ministro
da saúde foi demitido influenciaram
na perda de força do presidente
para aprovar a MP.
Fonte: https://bityli.com/PwVvx

CAIXA
COMEÇARÁ
A
PAGAR A 2ª PARCELA DO
AUXÍLIO DE R$600 NESTA
SEMANA
Nova antecipação do calendário de
pagamento
do
auxílio
emergencial para os cadastrados no
Cadastro Único;
Na quinta-feira, dia 23/04, nascidos
em janeiro e fevereiro, receberão a
segunda parcela do auxílio, que
estava previsto para ser pago em 15
de maio.
Na segunda-feira, dia 27 de abril,
nascidos em julho e agosto receberão
a segunda parcela.
Na terça-feira, dia 28 de abril,
nascidos em setembro e outubro
receberão a segunda parcela.
Na quarta-feira, dia 29 de abril,
nascidos
em
novembro
e
dezembro receberão o pagamento do
benefício.
O governo aguarda a chegada dos
dados da Dataprev que está
processando as informações.
Quem não foi aprovado no Cadastro
Único, poderá fazer a solicitação pelo
aplicativo ou pelo site.
Fonte: https://bityli.com/UuR1b

Coordenadores: Rubia Wegner
Marcelo Pereira Fernandes
Estagiário: Matheus Dantas

São trabalhadores que não têm
conta em banco ou acesso à
internet, pesquisa do Instituto
Locomotiva;
Caixa Econômica Federal informou
que até dia 17/04, 9,1 milhões de
pessoas que se inscreveram para o
programa pelo aplicativo ou site.

Fonte:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,invisiv
eis-5-5-milhoes-de-informais-correm-risco-de-perderajuda-de-r-600,70003276664

MP'S SOBRE PROTEÇÃO
DE EMPREGOS SERÃO
DEIXADAS PARA MAIS
TARDE, DE ACORDO
COM CÂMARA
As Medidas Provisórias (MPs) 927,
936 e 944 tratam da proteção dos
empregos
e
empresas
serão
tratadas em outro momento e não
nos próximos dias.
Nesta semana, serão votados
projetos ligados à proteção dos
profissionais de saúde e de
suspensão dos pagamentos do FIES
por conta do coronavírus.

Fonte:
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/21/camar
a-deixara-medidas-provisorias-sobre-protecao-deempregos-para-depois.ghtml

TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO
(TCU)
QUER
AJUDAR A ENCONTRAR
QUEM FICOU DE FORA DO
AUXÍLIO EMERGENCIAL
O Tribunal vai aproveitar seu
conhecimento em auditoria de
benefícios
sociais
(erros
de
inclusão)
para
contribuir
na
identificação daqueles que não
tiveram
acesso
ao
auxílio
emergencial (erros de exclusão);
Receio com a suficiência do
orçamento
para
o
auxílio
emergencial: foram atendidas 80
milhões de pessoas com o auxílio,
que tem recursos de R$98,2bilhões
para bancar 54 milhões de pessoas
por 3 meses;
Filas no INSS têm sido cada vez
maiores, preocupam TCU.
Congresso Nacional, para evitar a
aglomeração de pessoas, aprovou
antecipação de um salário mínimo
para quem solicita auxílio-doença.

Fonte: https://bityli.com/igGq4

