
 

 

 

 

Redução de jornada e salário deve valer por quatro meses 

Na nova versão do programa trabalhista emergencial, o Ministério da Economia estuda 

permitir que as empresas cortem a jornada e os salários dos funcionários por um período de até 

quatro meses. Em troca, o empregado deverá receber uma compensação: metade a ser paga na 

forma de antecipação do seguro-desemprego. 

No entanto, se o trabalhador for demitido logo após o fim do período de estabilidade 

previsto no programa, ele não terá direito ao valor já antecipado do seguro-desemprego, que 

seria descontado do total a ser recebido. 

O governo quer que, após o fim da redução de salário e jornada, haja estabilidade no 

emprego pelo mesmo período de corte (até quatro meses), mesmo formato do programa que 

vigorou no ano passado. 

O desenho atual, em elaboração pela equipe econômica, prevê uma redução do 

benefício pago ao trabalhador demitido sem justa causa logo após a estabilidade. Esse desconto 

depende do quanto foi sacado no período de corte salaria. 

O seguro desemprego varia de R$ 1.100 a R$ 1.911,84, pagos de três a cinco parcelas. 

No cenário mais extremo, ou seja, de suspensão temporária de contrato, o seguro-desemprego 

a ser recebido ao fim do programa cairia para um período de um a três meses, pois duas parcelas 

integrais já teriam sido antecipadas. 

Saiba mais em: Folha de São Paulo, quarta-feira 03 de março. 

 

Estados prorrogam programas próprios de auxílio emergencial 

Em meio à pandemia, mais de dez estados criaram programas de auxílio emergencial 

complementares ao oferecido pelo governo federal. Os benefícios atingiram públicos distintos, 

de gestante e servidores públicos a membros de cooperativa de recicláveis. 

Dos que criaram auxílios, sete estados – Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Amazonas, São 

Paulo e Alagoas – decidiram prorrogar a medida, implementada no início da pandemia, ou 

criaram novos auxílios neste ano. 

Enquanto isso, o programa implementado pelo governo federal foi encerrado em 

dezembro e, embora o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tenha anunciado a volta dos 

pagamentos a partir de março, os Poderes Executivo e Legislativo ainda negociam um pacote de 

cortes de gastos para viabilizar a volta do benefício. 

Além das transferências de renda, outros governadores preferiram ampliar vale-

alimentação, vale-gás e editais para setor artístico. 

Saiba mais em: Folha de São Paulo, terça-feira 02 de março. 
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Secretários de Saúde pedem toque de recolher nacional 

Secretários estaduais de Saúde divulgaram carta ontem na qual afirmam que o Brasil 

vive o pior momento da crise sanitária provocada pela Covid-19 e pedem maior rigor em medida 

para evitar um colapso em todo país. 

Entre as ações recomendadas estão a adoção de um toque de recolher nacional das 20h 

às 6h, suspensão das aulas presenciais e lockdown nas regiões “com ocupação de leitos acima 

de 85% e tendência de elevação de casos”. 

O texto é assinado pelo Conass, conselho que reúne os 27 gestores da área. Para o 

grupo, o agravamento do quadro em vários estados leva à saturação das redes pública e privada, 

com riscos de propagação generalizada. 

Em outra carta, 16 governadores rebateram a publicação do presidente Jair Bolsonaro, 

no fim de semana, que procurou pôr neles a culpa pelo novo pico de casos e de mortes. “A 

prioridade parece ser criar confrontos”. 

A apoiadores Bolsonaro afirmou pela manhã que não comete erros há um ano. Já o 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o Congresso não deveria parar agora para 

abrir uma CPI sobre o assunto.  

Saiba mais em: Folha de São Paulo, terça-feira 02 de março. 

 

 

Estado pode criar novas restrições 

O Centro de Contingência da Covid-19 deve recomendar ao Governo Federal a criação 

de uma fase ainda mais restritiva do que a vermelha no Plano São Paulo. A medida, visando uma 

maior contenção na circulação das pessoas, é uma forma de enfrentar o que a equipe médica 

encara como pior momento da pandemia no Estado e no País. 

 Ontem, São Paulo atingiu 73,2% de ocupação de leitos de UTI e bateu um novo recorde 

de pacientes internados em terapia intensiva: 7.173. 

“É preocupante o que estamos observando. Posso dizer que a velocidade de 

crescimento de internações a que estamos assistindo nos últimos dias não tinha sido vista 

anteriormente. E a principal forma de evitar isso é impedindo que as pessoas se encontrem”, 

afirmou o coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes. 

Para isso, segundo ele, está sendo discutida com o Governo a possibilidade de uma nova 

classificação – nos bastidores fala-se em fase roxa – mais restritiva que a atual fase vermelha. 

Hoje a etapa mais rígida do Plano São Paulo prevê funcionamento normal apenas de 

serviços considerados essenciais, como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, 

bancas de jornal e postos de combustíveis, por exemplo.  

Saiba mais em: A Tribuna, terça-feira 02 de março. 

 


