ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA PANDEMIA
Os reflexos da pandemia podem ser observados na saúde
física e psicológica bem como no contexto social e
econômico da população, sobretudo, da classe
trabalhadora. Embora o coronavírus interfira na vida de
todos, evidentemente alguns segmentos da sociedade
serão mais impactados que outros. De acordo com a
Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social
(ABEPSS), tais impactos não estão descolados do cenário
político e socioeconômico atual, portanto, são atravessados
pela desigualdade que permeia a sociedade. Sendo assim,
a classe trabalhadora encontra-se exposta ao maior risco
de adoecimento e morte, notadamente, os milhões de
trabalhadores informais. Do mesmo modo, os moradores de
periferias e as pessoas em situação de rua serão afetados
em maior grau. É preciso considerar que uma simples rotina
de higienização, a proteção de um teto, alimentação
minimamente adequada, saneamento básico e serviços de
saúde são recursos essenciais no combate à pandemia que
grande parcela da população não tem acesso. Esse
momento reforça a necessidade de assegurar à população
informações acerca do acesso às políticas públicas e aos
serviços de assistência social, saúde e previdência. Por
isso, caso necessite:

 Procure saber como o Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) do seu município está organizando o atendimento,

para ser informado acerca dos serviços disponíveis e como
acessá-los;
 Verifique se seu grupo familiar atende aos critérios para se inscrever no Cadastro

Único

do

Governo

Federal.

Essa

informação

http://www.cidadania.gov.br/servicos/cadastro-unico.

pode
Através

ser
do

obtida

em:

CadÚnico,

famílias de baixa renda são incluídas em programas federais, tais como: Programa
Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica,
dentre outros;
 Consulte o site do Ministério da Cidadania para saber se já está inscrito no CadÚnico.
Você pode também, instalar o aplicativo “Meu CadÚnico” ou ligar no canal de
atendimento do Ministério da Cidadania: 0800 707 2003.

 Fique

atento

às

informações

oficiais

acerca

do

Auxílio

Emergencial,

regulamentado pela Lei 13.982/2020. O benefício, no valor de R$ 600,00, será
pago por três meses aos trabalhadores de baixa renda que atuam no mercado de
trabalho informal; aos Microempreendedores Individuais (MEI); ao contribuinte
individual

do

Regime

Geral

da

Previdência

Social;

aos

trabalhadores

intermitentes e àqueles que estejam desempregados. As famílias chefiadas por
mulheres poderão receber duas cotas, totalizando R$ 1.200,00. Lembre-se de
consultar os demais critérios definidos para a concessão do benefício.

.

IMPORTANTE: O governo ainda definirá quando e como fará o
pagamento deste Auxílio. A criação de um sistema digital está em fase
implementação, portanto, neste momento, não procure o CRAS e as
agências bancárias com esta finalidade. Muito cuidado com as notícias
falsas! Nunca forneça dados pessoais para qualquer pessoa ou sites que
prometam acesso aos benefícios sociais do governo. Busque informações
em fontes seguras.

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE A ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL
 Os editais da Assistência Estudantil para o segundo semestre de
2020 permanecem vigentes?
Em virtude da pandemia e em atenção às determinações da Portaria

nº 618, de 17/03/2020, os editais do Programa de Assistência
Estudantil da UFVJM foram temporariamente suspensos.
 Os discentes classificados no último edital receberão os benefícios?
Foi assegurado aos discentes classificados nos editais do segundo
semestre de 2019 o pagamento do Auxílio Manutenção, que será
creditado em duas parcelas referentes aos meses de março e abril,
pagas em remessa única, totalizando R$ 400,00. A medida de
caráter excepcional tem por objetivo auxiliar os alunos no custeio de

despesas, como, alimentação e transporte.

 Com a suspensão temporária dos atendimentos presenciais, como serei atendido pelo
Serviço Social da PROACE? Neste momento, o atendimento à comunidade discente
ocorrerá via e-mail, através dos contatos:
Campus Diamantina: servicosocialdiamantina.proace@ufvjm.edu.br
Campus Janaúba: servicosocialjanauba.proace@ufvjm.edu.br

Campus Mucuri: servicosocialmucuri.proace@ufvjm.edu.br
Campus Unaí: servicosocialunai.proace@ufvjm.edu.br

E NÃO SE ESQUEÇA: Siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do

Ministério da Saúde. Proteja-se!!
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