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Seguro-
desemprego 
cresce 22% 
em abril

A Secretaria de Trabalho 
do Ministério da Econo-
mia informou ontem que 
o número de pedidos de 
seguro-desemprego em 
abril foi 22,1% maior que 
em abril do ano passado. O 
aumento dos pedidos se dá 
em meio à crise econômi-
ca provocada pelo avanço 
da pandemia da Covid-19. 
Em relação a março deste 
ano, houve um aumento 
de 39,4% no número de re-
querimentos.

De janeiro a abril de 
2020 houve 2,337 milhões 
de pedidos de seguro-de-
semprego, um aumento 
de 1,3% em comparação 
com o mesmo período 

do ano passado, quando 
houve 2,306 milhões de 
pedidos. Em abril, 41,6% 
dos pedidos vieram de 
trabalhadores do setor de 
serviço, seguido por co-
mércio, com 27,7%, pela 
indústria (19%) e pela 
agropecuária (3,7%).

Em nota, a Secretaria de 
Trabalho estimou que até 
250 mil pedidos ainda de-
vem ser feitos nos meses 
seguintes por não pode-
rem ter sido feitos de forma 
presencial nos meses de 
março e abril. Isso porque 
o trabalhador formal que 
tem direito ao seguro-de-
semprego tem até 120 dias 
para pedir o benefício. n

Trabalhador formal tem até 120 dias 
para requerer o seguro-desemprego

Leilões serão mantidos mesmo com pandemia
A agenda dos leilões de concessão de ativos 

no setor de infraestrutura para 2020 será man-
tida, apesar da crise causada pelo novo Corona-
vírus, informou ontem o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante reunião 
de videoconferência online com investidores. 
De acordo com o ministro, a manutenção da 
data dos leilões é “importante para afastar a nu-
vem de incertezas”.

Dessa forma, o andamento dos processos 
“segue o cronograma estabelecido e há condi-
ções para que os certames ocorram no prazo, 
mesmo com a pandemia da Covid-19.” “Não 
paramos nenhuma atividade dos nossos pro-
jetos de concessão”, disse o ministro. “Estamos 
trabalhando para que no dia 28 de agosto acon-
teça o primeiro leilão”, acrescentou. n
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