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1 -  Sancionada a Lei da Liberdade Econômica que é 
um marco na redução de burocracias na vida de quem 
trabalha e uma melhora signifi cati va na segurança 
jurídica de quem contrata. Em até dez anos, a medida 
deve gerar 3,7 milhões de empregos e proporcionar 
um crescimento econômico superior a 7%. 

2 - A Reforma da Previdência foi aprovada. 
Especialistas calculam que as novas regras para 
aposentadoria vão proporcionar nos próximos 
10 anos, uma economia total de R$ 1,3 trilhão. 
Essa é uma óti ma notí cia para os cofres públicos e, 
sobretudo, para o povo brasileiro. Uma vez que se 
as contas da Seguridade Social fi carem no azul, isso 
signifi ca mais dinheiro para outras áreas, como saúde 
e assistência social. Os trabalhadores brasileiros, que 
tanto batalham por nosso País, terão a aposentadoria 
garanti da no futuro e, além disso, vão contar com 
serviços públicos com muito mais qualidade.

3 - A balança comercial registrou superávit de US$ 
1,461 bilhão e corrente de comércio de US$ 7,643 
bilhões na terceira semana de dezembro de 2019, 
segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério da Economia divulgados 
nesta segunda-feira (23/12). O saldo foi resultado 
de exportações no valor de US$ 4,552 bilhões e 
importações de US$ 3,091 bilhões.

4 - As privati zações somaram R$ 103,1 bilhões em 
2019. O valor em privati zações realizado neste ano 
está acima dos R$ 80 bilhões prometi do pelo Ministro 
Paulo Guedes no início do ano em Davos. 

5 - O Ministério da Economia zerou o Imposto de 
Importação de 281 máquinas e equipamentos. 

6 -  As vendas no período do Natal subiram 9,5% em 
comparação ao mesmo período do ano passado. 
Esse é o melhor desempenho desde 2014.(Fonte: Alshop)

7 - Foi Lançado um pacote de medidas para 
impulsionar a contratação de jovens de 18 a 29 
anos no mercado de trabalho.  O Programa “Verde 
Amarelo” visa reduzir o custo de contratação dessa 
faixa etária em 30%.

* Fonte: 

Ministério da Economia

8 - Sem corrupção, lucro das estatais federais até 
setembro, cresceu 70%.

9 - O Brasil criou 99.232 novos empregos formais em 
novembro, sendo o melhor saldo para mês em 9 anos. 
Em 2019, foram cerca de 1.000.000 de novos postos 
de trabalho.

10 - A taxa básica de juros da economia chegou 
ao menor patamar desde 1999, quando o governo 
brasileiro passou a adotar o regime de metas de 
infl ação. O Comitê de Políti ca Monetária (Copom), 
do Banco Central do Brasil, anunciou a redução da 
Taxa Selic para 4,5%, o menor valor da história. Os 
efeitos disso alcançam todos os brasileiros: uma Selic 
mais baixa representa mais estí mulo para o consumo, 
mais fi nanciamentos para empresas, mais confi ança 
para o Estado, insti tuições fi nanceiras, empresários, 
empreendedores e trabalhador.

11 - O governo federal já superou em 20% a meta 
da transformação digital de serviços públicos neste 
ano. A Secretaria de Governo Digital do Ministério 
da Economia, responsável pelo trabalho no governo 
federal, acaba de contabilizar 503 novos serviços 
com acesso online desde janeiro. Carteira de 
trabalho, solicitação de aposentadoria por tempo de 
contribuição, certi fi cado internacional de vacinação e 
profi laxia, carteira estudanti l e carteira de trânsito são 
alguns de maior impacto entre a população brasileira. 
Com os resultados da transformação digital desde 
janeiro, R$ 1,7 bilhão deixa de ser gasto anualmente 
pelo governo e pela sociedade.

12 -  Em dezembro de 2019  o Ministério da Economia 
(ME) analisou cerca de 500 mil cargos para identi fi car 
aqueles que não são mais condizentes com a realidade 
da atual força de trabalho federal e mais 27.500 cargos 
efeti vos foram cortados por meio de decreto.
Esta é a terceira vez que o governo edita decretos para 
exti nguir cargos obsoletos. Ao todo já foram exti ntos 
21.000 cargos comissionados e 34.731 cargos efeti vos 
da esfera federal. A Medida visa o enxugamento da 
máquina pública e a economia de dinheiro público. 


