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ECONOMIA

Decreto
prorroga
programa que
reduz jornada
e salário
EMPREGO Foi publicado ontem o Decreto que
prorroga os prazos para o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) e para a celebração
de acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária
do contrato de trabalho. Logo após o presidente Jair Bolsonaro anunciar pelo Twitter a
extensão do benefício emergencial por mais
dois meses, foi publicada uma edição extra
do Diário Oficial da União (DOU) com o texto.
"Acabei de assinar um decreto prorrogando por dois meses um grande acordo onde o
governo entra com parte do recurso de modo
que venhamos a preservar 10 milhões de
empregos no Brasil", anunciou Bolsonaro em
gravação feita ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário especial
de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. "A
saúde não pode ficar dissociada do empreANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

‘BAIXA DÍVIDA EM
DÓLAR É VANTAGEM
PARA O BRASIL’
SITUAÇÃO FISCAL A Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a acompanhar a situação fiscal e a
execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao novo coronavírus ouviu ontem representantes de instituições como
Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial
e Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Segundo a representante
do Fundo Monetário Internacional (FMI) no Brasil, Joana
Pereira, o Brasil entrou, na
crise causada pela covid-19,
com vulnerabilidades, na
comparação com outros países emergentes, mas também
com “pontos fortes”, com
uma dívida pública “mínima
em moeda estrangeira”.
“O Brasil apresenta algumas vulnerabilidades, como
o nível de dívida pública e a
baixa produtividade, que vão
se intensificar em 2021. Por
outro lado, o Brasil entra na
crise com adoção de medidas
que buscavam abordar esses
problemas. Eu vejo inclusive
intenção de continuar provendo âncora fiscal que possibilite a redução de dívida
ao longo do tempo”, disse a
representante do FMI.

Esta é a
segunda
ampliação
de prazo do
programa.
Agora, os
contratos de
adesão
podem
valer por
um total de
6 meses

BC: medidas
econômicas são
suficientes até
dezembro

INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO
MELHORA EM JULHO

go", afirmou o presidente.
O programa foi anunciado
em abril como medida para
evitar um aumento ainda
maior do desemprego diante
da pandemia do novo coronavírus, que provocou restrições no funcionamento ou
mesmo o fechamento de
parte do comércio e da indústria.
A medida provisória inicial, que foi sancionada no
início de julho e transformada em lei, previa a suspensão
dos contratos de trabalho
por até dois meses e a redução da jornada e de salários
em até 70% por até três meses. No dia 14 de julho, o governo publicou a primeira
prorrogação do programa,
elevando para até 4 meses o
período em que as empresas
poderiam reduzir jornada e
salário dos funcionários, e
também fazer a suspensão
dos contratos. O decreto
com a segunda prorrogação,
publicado nesta segunda em
edição extra do DOU, permite que as empresas suspendam contratos ou reduzam jornada de trabalho e
salários por um período total
de até seis meses.

Durante a vigência dos
acordos, a União entra com
uma contrapartida para ajudar a complementar a renda
dos trabalhadores até o limite do seguro-desemprego
(R$ 1.813). O gasto estimado
com o pagamento dos benefícios é de R$ 51,6 bilhões.
Até agora, no entanto, foram
desembolsados R$ 20,7 bilhões, o que permite ampliar
o período em que as medidas
podem ser tomadas. Até
agora, o programa registra
16 milhões de acordos celebrados para suspensão de
contratos ou a redução de
salários e jornada de trabalho, com impacto para 9,6
milhões de trabalhadores.
"Diante do cenário de incertezas causadas pela
doença, sobretudo pela permanência de medidas restritivas de isolamento social
verificadas em vários municípios, faz-se necessária a
prorrogação do prazo máximo de vigência dos acordos,
para permitir que as empresas em situação de vulnerabilidade possam continuar
sobrevivendo", justificou a
Secretaria Geral da Presidência da República.

CONFIANÇA A indústria da
construção apresentou desempenho melhor entre junho e julho, com avanço nos
níveis de atividade e emprego,
impulsionando também a
confiança do empresário do
setor. No mês passado, o Índice de Evolução do Nível de
Atividade, medido pela Sondagem da Indústria da Construção, subiu para 48,1 pontos, após ficar em 44,3 em junho. O índice relativo ao número de empregados também
cresceu de 43,4 para 46,8
pontos na passagem de um
mês para o outro. Pela pesquisa, realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), indicadores abaixo de 50
representam recuo. Embora
abaixo dessa linha divisória,
os indicadores de atividade e
emprego se situaram ligeiramente acima das médias históricas. A Utilização da Capacidade Operacional do setor
também melhorou em julho,
avançando 3 pontos percentuais, para 58%.

PANDEMIA O presidente do
Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ontem que
as medidas adotadas pelo governo para combater a crise
provocada pela pandemia da
covid-19 são suficientes para
garantir impulso para a economia até dezembro.
Em 2021, segundo ele, o
Brasil precisará de credibili-

dade para continuar a recuperação. “Quando a gente
olha as medidas de crédito e
mais medidas que foram feitas como auxilio emergencial a gente consegue um
impulso grande indo até dezembro. O que a gente precisa agora ao longo desse caminho é ganhar credibilidade para que a economia pe-

gue no tranco e que a gente
gere esse movimento positivo a partir de dezembro”,
afirmou, durante evento virtual do jornal "O Estado de
S.Paulo". Campos Neto disse
estar otimista e apontou que
o mercado tem revisado para
cima as previsões para 2020,
sem subtrair da previsão de
crescimento para 2021.
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ó°ÍÅ× Q®ó Ñ#²ó§óq V§×Ó®×Í§ó
ÎDÚá yL Fá5á9áHà`á L y@ÒyD|à`á ßÜLH`á L9LÖÜm1D|á 1¢ ðð¼óËðËð
× V§×Õ×Í¡§ó °ÍÛÍ¬óÅ Ù× ®ó EÍÛ®¤ót ó¡§óØ¤ Ùó ×¡®§ÍÙóÙ× Ñ®²¬×¡×°¡×t ¡®§°ó ¬ïÅÍÛ® ª×
®²®Å®Ó® × ×ÙÊÙÍÛ® ® V§×Óü® ¡Å×¡§°ÍÛ® Ê hh4kChCht ¬ó§ó ×ªÍ¤ÍÛü® Ù× Ñ×¤¡ó¤ Ô)¤ÍÛó¤
t Ù® Í°¡×§×¤¤× Ùó Q×Û§×¡ó§Íó °ÍÛÍ¬óÅ Ù× ×¤¤Í¤¡Ó°ÛÍó Q®ÛÍóÅt ×²¬§×¤ó ×°Û×Ù®§ó.  SI×Q
ÑX¡SÑX ¡ Q¡SE4XQ ¡S¡t ÑV °Ê h1nChhnhC1khhhEq1Et óÅ®§ ¡®¡óÅ Ù× Sí. Ch7n4=hthh
{Î×°¡®¤ × ¤×¡× ²ÍÅt ®Í¡®Û×°¡®¤ × ÛÍ°ª×°¡ó §×óÍ¤yn

