
          Pílulas Econômicas  

                                                                                Ano XVI  Nº710/ 03/07/2020 

☺☺☺☺ O governo federal anunciou mais 2 pagamentos de R$ 600,00, além dos 3 já 
estabelecidos por lei em razão da pandemia. A extensão do programa, para mais dois 
meses, vai custar a União R$ 101,6 bilhões. É o governo ajudando os necessitados. 
 

☺☺☺☺ Considera – se uma boa notícia! Cerca de 400 marcas mundiais estão suspendendo 
suas mídias no facebook. Esta na hora (ou talvez até passando da hora) de dar um basta 
mundial no “ Pare o ódio pelo lucro”. Este aplicativo virou outra pandemia que só causa 
convulsão de toda ordem. 
 

� A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em maio, 
conforme o dado da PNAD continua divulgados pelo IBGE. A população ocupada desceu à 
mínima histórica de 85,936 milhões de pessoas, enquanto outras 12,71 milhões buscavam 
empregos, no trimestre encerrada em maio. 
 

���� O governo vai prorrogar o programa que permite a suspensão  do contrato de trabalho 
ou redução de jornada e salários de empregados. A possibilidade de suspensão será 
ampliada por mais dois meses e a de redução de jornada e salários por mais um mês. 
 

� Mais de um milhão de vagas fechadas no Brasil em cinco meses deste ano (Jan, Fev, 
Mar, Abr, Mai), segundo o caged 37,66 milhões é o estoque do emprego formal, em maio, 
menor quantidade desde maio de 2011. O estado gaúcho também mostrou saldo negativo, 
naquele mês, de 32 mil vagas de trabalho formal. 
 

� Continua em queda as projeções para o PIB brasileiro no corrente ano. O banco 
mundial prevê a queda em 8% e o Fundo Monetário Internacional estima um tombo ainda 
pior, de 9,1%. Os economistas brasileiros são mais suaves e ficam ao redor de 6,50%. 
 

���� Já está em andamento a liberação emergencial do FGTS pela CEF em face da crise 
provocada pela pandemia. Os pagamentos, até R$ 1045,00 serão feitos de forma gradual 
até o mês de novembro em poupança social digital. 
 

���� A FGV divulgou o INCC-M de junho. No mês a inflação registrou um plus de 0,32%. No 
acumulado dos últimos 12 meses o índice registrou aumento de 4,01%, acima da inflação 
oficial, mas dentro do esperado pelos especialistas. 
 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


