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 � ISOLAMENTO SOCIAL

A pesquisa também indica 
mudança no comportamento 
da população em relação às 
medidas de isolamento social. 
Segundo o IBGE, o número de 
pessoas que ficaram rigorosa-
mente isoladas diminuiu pela 
segunda semana seguida. Entre 
23 e 29 de agosto, 38,9 milhões 
de pessoas seguiram essa me-
dida de isolamento, uma queda 
de 6,5% em relação aos 41,6 
milhões que estavam nessa si-
tuação na semana anterior.

Segundo Maria Lucia Vieira, 
há relação entre o aumento das 
pessoas em busca de trabalho 
e a flexibilização do isolamento. 
“A gente está vendo uma maior 

flexibilidade das pessoas, uma 
maior locomoção em relação ao 
mercado de trabalho, pressio-
nando o mercado de trabalho, 
buscando emprego. E esses indi-
cadores ficam refletidos no modo 
como eles estão se comportando 
em relação ao distanciamento 
social”.

A parcela da população que 
ficou em casa e só saiu por ne-
cessidade permaneceu estável. 
São 88,6 milhões de pessoas 
nessa situação, representando 
41,9% da população do país. 
Houve estabilidade também no 
contingente dos que não fizeram 
restrição, chegando a 5 milhões 
de pessoas, e dos que reduziram 
o contato, mas que continuaram 
saindo de casa ou recebendo 

visitas, situação de 77 milhões 
de pessoas.

O número de pessoas ocupa-
das que estavam afastadas do 
trabalho por causa das medidas 
de isolamento social foi reduzido 
em 363 mil e esse contingente 
passou a 3,6 milhões. As pes-
soas que estão nessa situação 
agora representam 4,4% de toda 
a população ocupada, estimada 
em 82,2 milhões. Dos 76,1 mi-
lhões de pessoas que estavam 
ocupadas e não foram afastadas 
do trabalho, 8,3 milhões trabalha-
vam remotamente.

 � ESTUDANTES SEM 
ATIVIDADES ESCOLARES

A pesquisa estima em 45,6 

milhões o número de estudan-
tes matriculados em escolas 
ou universidades na quarta 
semana de agosto. Desse 
total, 7,2 milhões (15,8%) não 
realizaram atividades esco-
lares em casa no período. O 
número permaneceu estável 
em relação à semana anterior. 
As férias foram apontadas 
como motivo para 970 mil alu-
nos não realizarem atividades 
escolares.

Segundo o IBGE, o contin-
gente de estudantes que tive-
ram atividades ficou em 37,4 
milhões. “Ainda estamos no 
patamar de 82% de pessoas 
que referiram ter atividades 
escolares”, afirmou Maria 
Lucia.
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