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Em quase dois me-
ses depois de cadas-
tramento, 107 milhões 
de pessoas pediram o 
auxílio emergencial de 
R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras), revelou 
ontem o presidente da 
Caixa Econômica Fede-
ral, Pedro Guimarães. 
Apenas nas últimas 24 
horas, 100 mil pessoas 
se cadastraram para re-
ceberem o benefício.

O número de pessoas 
com o pedido do auxílio 
emergencial em análise 
subiu de 11 milhões na 
terça-feira (2) para 11,1 
milhões ontem. Desse 
total, 5,8 milhões de ca-
dastros estão em primei-
ra análise e 5,3 milhões 
em segunda ou terceira 
análise, quando o ca-
dastro foi considerado 
inconsistente e a Caixa 
permitiu a contestação 
da resposta ou a correção 
de informações.

Dos 107 milhões de 
pedidos, 59 milhões ti-
veram o benefício apro-
vado e 42,2 milhões 
foram considerados 
inelegíveis, quando o 
cidadão não cumpre os 
requisitos estabeleci-
dos pela lei que criou o 
benefício. n

59 milhões tiveram benefício aprovado e 42,2 milhões recusado

Levantamento da 
Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) 
identificou 17 novas 
barreiras comerciais no 
exterior para produtos 
brasileiros entre mar-
ço e maio deste ano. 
Desse total, dez foram 
impostas pela China, 
duas pela Argentina, 
duas pela Índia e as de-
mais pelo México, pela 
Arábia Saudita e União 
Europeia. As informa-
ções são do Sistema 
Eletrônico de Monito-
ramento de Barreiras 
às Exportações (SEM 
Barreiras) do Governo 

Federal, que é alimen-
tado pelo setor privado.

A entidade atualiza 
esse levantamento pe-
riodicamente, em par-
ceria com associações e 
federações estaduais da 
indústria, e contabiliza 
até agora 70 barreiras 
identificadas no exterior 
para produtos brasilei-
ros desde maio de 2018, 
quando o sistema foi 
criado. No caso da China, 
todas as barreiras dizem 
respeito a subsídios e 
impactam a produção 
de itens como borracha, 
materiais elétricos e pro-
dutos metalúrgicos. n

Em dois meses, 107 milhões 
pediram auxílio emergencial

CNI identifica 
17 novas barreiras 
comerciais

Atividade econômica caiu 
7% em abril, estima FGV

O impacto da pan-
demia do novo Coro-
navírus fez com que a 
atividade econômica 
brasileira tivesse uma 
retração de 7% em 
abril, estima o Instituto 
Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV), que 
divulgou ontem a pri-
meira prévia do Índice 
de Atividade Econômi-
ca (IAE). A queda recor-
de na série histórica é 
em relação ao resulta-
do de março, mês que 
já havia sofrido de for-
ma menos intensa os 

reflexos da paralisação 
econômica, com um 
recuo de 4,6% ante fe-
vereiro.

Em relação a abril 
de 2019, a economia 
teve uma retração de 
10,9%, que também é 
recorde. Se considera-
do o trimestre feverei-
ro/março/abril, houve 
uma queda de 5% em 
relação aos três meses 
encerrados em janei-
ro. Quando comparado 
ao mesmo período de 
2019, o trimestre en-
cerrado em abril teve 
um recuo de 3,7%. n

Desde maio de 2018 foram 
identificadas 70 barreiras comerciais

Em relação a abril de 2019, retração econômica foi de 10,9%

Dados foram repassados ontem pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A identificação do per-
fil social de quem pede o 
auxílio emergencial de R$ 
600 não cabe à Caixa Eco-
nômica Federal, disse on-
tem o presidente da insti-
tuição, Pedro Guimarães. 
Ele ressaltou que o banco 
apenas executa o progra-
ma e negou fraudes na 
concessão dos benefícios. 
“Isso não é papel da Cai-
xa”, declarou Guimarães.

Ele comentou estudo 
do Instituto Locomoti-
va, segundo o qual 3,89 

milhões de famílias das 
classes A e B têm algum 
membro recebendo o be-
nefício criado para aten-
der pessoas em situação de 
vulnerabilidade durante a 
pandemia de Coronavírus. 
De acordo com o estudo, 
um terço das famílias das 
classes A e B pediu o auxí-
lio emergencial nos últi-
mos dois meses. Segundo 
o levantamento, 69% dos 
pedidos procedentes da 
população de maior renda 
foram aprovados. n

Caixa não tem como filtrar quem pede o benefício
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