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ECONOMIA
GOVERNO REVISA PIS
E INCLUI 1,6 MILHÃO
DE TRABALHADORES
BENEFÍCIO O Ministério do
Trabalho e Previdência informou ontem que 1,6 milhão de trabalhadores foram
habilitados para receber o
abono salarial do PIS/Pasep.
O resultado foi obtido por
meio do reprocessamento de
dados da Dataprev após inconsistências ocorridas em
fevereiro nos cadastros do
governo federal. De acordo
com a pasta, os trabalhadores podem checar sua situação por meio do aplicativo
CTPS Digital ou na plataforma de serviços do portal
gov.br. O abono é de um salário mínimo, equivalente a
R$ 1.212.
Os valores destinados aos
beneficiados pelo reprocessamento estarão disponíveis
no dia 29 de março para trabalhadores que deveriam ter
recebido o benefício em fevereiro, conforme previsão
no calendário de pagamentos. No dia 31 de março, estará disponível o valor para
quem deveria ter recebido
neste mês. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2022 o
governo federal antecipou o
calendário de pagamento do
abono salarial para os meses
de fevereiro e março.

Ministério vai cortar
projeção de alta do
PIB para este ano
CRISEO Ministério da Economia vai cortar a projeção
de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2022.
Segundo fontes do governo
ouvidas pelo jornal Folha de
S.Paulo, a alta deve ser de
1,5%, abaixo da estimativa
atual de 2,1%. A nova previsão deve ser anunciada pela
pasta na próxima quinta-feira. O dado serve de referência para a revisão bimestral do Orçamento, que
será concluída até o dia 22.

4,6%

foi o crescimento do
Produto Interno Bruto
(PIB) do país no ano
passado. Para este ano, a
previsão inicial do governo,
era de uma alta de 2,1%

O corte na projeção indica
que, no ano em que o presidente Jair Bolsonaro (PL)
buscará a reeleição, a economia brasileira deve sofrer
uma desaceleração mais intensa do que o inicialmente
calculado pelo governo. No
ano passado, o PIB brasileiro
cresceu 4,6%, após um tombo de 4,1% em 2020, ano
que concentrou os efeitos
mais devastadores da pandemia de covid-19.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, já admitiu
publicamente que a expectativa era de uma desaceleração em 2022. Um dos fatores que contribui para o freio
na atividade econômica é a
alta dos juros. Para tentar
segurar a inflação, o Banco
Central já elevou a taxa básica de juros (Selic) a 11,75%

ao ano, e novas altas são
aguardadas pelo mercado.
Apesar disso, Guedes tem
criticado analistas do mercado financeiro pelo que, em
sua visão, é um excesso de
pessimismo. Nas estimativas
desses agentes, o crescimento será ainda menor, de
0,49% em 2022, segundo o
Boletim Focus, divulgado
pelo BC. Além do impacto
dos juros elevados, a inflação
persistente e a renda fragilizada também explicam o cenário menos benigno para
este ano. Em conjunto, esses
fatores jogam contra o consumo das famílias, motor da
economia brasileira.
O ministro da Economia
tem alertado, em tom de desafio, que os economistas
estão errados em suas previsões.

IGP-10 desacelera a 1,18% em março, mas alta dos combustíveis deve pesar
INFLAÇÃO AO Índice Geral
de Preços-10 (IGP-10) desacelerou a alta a 1,18% em
março, depois de avançar
1,98% no mês anterior, por
conta da influência do arrefecimento da inflação ao
produtor, que ainda não
sentiu o recente ajuste para
cima nos preços domésticos
dos combustíveis.
O dado foi divulgado nesta

Segundo a FGV,
o índice
acumulado em
12 meses
chegou a uma
alta de 14,63%

quarta-feira (16) pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e
levou o índice acumulado
em 12 meses para uma alta
de 14,63%. Também ficou
abaixo da expectativa em
pesquisa realizada pela
agência Reuters, que previa
uma alta de 1,27%.
“O reajuste dos combustíveis, sub item com peso destacado nos índices da família

IGP, não influenciou o comportamento desta edição do
IGP-10, cujo período de coleta foi encerrado no dia 10
de março”, disse em nota
André Braz, coordenador
dos índices de preços.
No dia 10, a Petrobras
anunciou elevação dos preços do diesel em 25% em
suas refinarias, além de alta
de quase 19% da gasolina.
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