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22.03

Bolsonaro edita MP que 
acaba com regras trabalhistas 

durante a pandemia 

21.03

Brasil 
chega a 

15 mortes

 Bolsonaro chama 
coronavírus de “gripezinha” 
e pede volta à normalidade 

24.03

10.03

Em meio a pandemia, 
Governo Federal 
repassa 35% de 

verbas a menos para 
assistência social do 

que em 2019

11.03

OMS decreta 
pandemia. O 
vírus já está 
presente em 
mais de 120 

países

26.02

Primeiro caso 
confirmado de 

coronavírus no Brasil

11.03

Primeiro 
caso de 

coronavírus 
em Curitiba

 Começam as 
suspensões 
das aulas em 

diferentes 
cidades no Brasil

11.03 17.03

Primeira 
morte 

no Brasil

21.03

1000 casos 
confirmados

24.03

Brasil 
ultrapassa a 
barreira de 
2000 casos

24.03

Olimpíada 
Tóquio 2020 

é adiada

24.03

1,2 milhão perdem o 
emprego entre janeiro 

e março. Total de 
desocupados chega a 

12.850 milhões 

FOTOS: FOTO 01 – Pixnio Creative Commons/FOTO 02 – Marcello Casal Jr/Agência Brasil



01.04

MP de Bolsonaro 
permite a redução 

salarial e a suspensão 
dos contratos de 
trabalho em meio  

a pandemia 

 Aprovado auxílio 
emergência de 

600 reais, valor é 
40% menor do que 

o salário mínimo A
BR
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02.04

04.04

10 mil casos 
confirmados

04.04

Brasil chega 
a 800 
mortes

 Em 
contraposição, 

Bolsonaro 
libera R$ 1,2 
trilhões aos 

bancos 

02.04 12.04

Bolsonaro diz 
que “vírus 
está indo 
embora”

16.04

Primeira troca de 
Ministro da Saúde. Sai 
Mandetta, entra Teich

 Manaus passa a 
abrir covas coletivas 
para enterrar vítimas 

do coronavírus  

23.04

Toma lá, dá 
cá! Bolsonaro 

negocia cargos 
com o centrão

21.04

24.04

Cai o 
Ministro 

da Justiça

28.04

“E daí? Lamento. 
Quer que eu faça 

o quê?”, diz 
Bolsonaro sobre 

mortes por 
Covid-19

 Taxa de 
desocupação 
no trimestre 
terminado 
em abril 
passa de 

11,2% para 
12,6% 

País tem 5 
milhões de 

pessoas que 
desistiram 
de procurar 
emprego, 

número recorde

28.04 28.04

 Araucária tem 
primeiro caso 
confirmado de 
coronavírus

01.04
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01.05

No Amazonas, norte 
do país, 10% da 

população foi infectada
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100 mil 
casos 

confirmados 

03.05

Brasil chega 
a 7 mil  
mortes

03.05

16.05

Teich deixa o 
Ministério da 
Saúde, sem 
substituto, 
assume o 

general suplente

07.05

Ministério da 
saúde deixa de 

divulgar dados da 
Covid por cor, faixa 

etária e gênero 

 Norte e Nordeste  
são os que mais sofrem 

com a pandemia e 
representam 50% dos 

infectados de todo o país  

12.05

19.05

Trabalhadores 
por conta própria 
recebem apenas 
60% da renda 

habitual, mostra Ipea

 9,7 milhões 
de trabalhadores 

passam o mês 
de maio sem 
remuneração 

19.05

19.05

Entre março e 
maio, 7,8 milhões 

de pessoas 
perdem emprego

19.05

No ápice, pedidos de 
seguro-desemprego 

chegam a quase  
1 milhão 

19.05

Pela primeira 
vez, Brasil 

ultrapassa mil 
mortes diárias
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01.06

500 mil 
casos 

confirmados

 Brasil 
chega a 
mais de 
30 mil 
mortes ju
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01.06

 Mesmo sem conhecer o 
SUS, general é confirmado 
ministro interino da Saúde   

03.06

04.06

País atinge 
recorde diário 

de mortes, com 
1.473 registros 

no dia 

12.06

Brasil bate recorde 
e se torna o 

segundo país com 
maior número de 
casos no mundo

07.06

Justiça obriga 
Ministério da 

Saúde a retornar 
transparência 

dos dados

 Ministério 
da Saúde 
deixa de 

informar total 
de mortos 

05.06

 Ainda com casos 
em expansão, Rio 
de Janeiro é o 1º 
estado a retomar 

futebol 

17.06

 Com ensino 
público em crise 
paralela, ministro 

da Educação é 
demitido 

18.06 28.06

Covid-19 mata 
mais de 500 

mil pessoas no 
mundo; infectados 

superam  
10 milhões

30.06

No Paraná, governo 
decreta “lockdown 

disfarçado” e restringe 
comércio e serviços em 
um terço das cidades 

30.06

Pela 1ª vez, 
nível da 

ocupação 
no país fica 

abaixo de 50%

30.06

16,8% dos trabalhadores 
no Nordeste e 15 % 
do Norte chegam a 

meados de junho sem 
remuneração 

 Em relação a 
fevereiro, 1,2 milhão 

de trabalhadores 
domésticos ficaram 

sem trabalho

30.06

Semestre fecha com 
3,9 milhões de pedidos 
de seguro-desemprego

 Ipea aponta inflação maior 
para as famílias mais pobres, 
já afetadas pelo desemprego

30.06 30.06
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01.07

Brasil atinge 
a marca de 60 

mil mortes
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Congresso aprova 
adiamento das 
eleições para 

novembro

01.07

Entregadores de apps 
fazem paralisação por 
melhores condições 

de trabalho

03.07

 MP que 
precariza trabalho 

com redução 
de salário e 

suspensão do 
contrato vira lei  

 Número de 
infectados 
supera 1,5 

milhão no país 

02.07 06.07

07.07

Em SP, 
professores fazem 

carreata contra 
volta às aulas sem 

segurança

07.07

Bolsonaro testa 
positivo para 

Covid-19, doença 
que chamou de 
“gripezinha”

 Bolsonaro veta 
obrigação de água 
potável, higiene e 
leitos hospitalares 

a indígenas 

08.07

 Governo ignora 
escolha de alunos 
e remarca Enem 
para janeiro e 

fevereiro de 2021  

08.07 08.07

Governo Federal 
volta a discutir 

reforma trabalhista e 
sindical para diminuir 
ainda mais direitos
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