
     

 

 

 

 

 

A renda familiar média per capita (por membro da família) no país era de R$ 1.268 em 2017, segundo dados 

divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior renda foi observada 

no Distrito Federal: R$ 2.548, o dobro da média nacional. Já a menor renda foi registrada no Maranhão: R$ 

597, menos da metade da média nacional e um quarto da média do Distrito Federal. Os valores são 

calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e enviados 

ao Tribunal de Contas da União (TCU). A renda familiar per capita é usada para se estabelecer os critérios 

de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Em São Paulo, o valor foi de 

R$ 1.712. O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos 

domiciliares e o total dos moradores. São considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes de 

todos os moradores, inclusive os classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos 

empregados domésticos. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/03/2018 
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A taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,2% no trimestre encerrado em janeiro, o que representa 12,7 

milhões de pessoas desocupadas, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (28). Apesar de 

se manter estável em relação ao trimestre anterior (agosto a outubro), a taxa veio acima do previsto pelos 

analistas. A mediana das previsões em pesquisa da agência Reuters era de que ficaria em 12% no período 

observado. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, quando registrou 12,6%, a Pnad (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua mensal mostra que a taxa de desocupação ficou 0,4 ponto 

percentual menor. Após alcançar 13,6% no trimestre de fevereiro a abril, o desemprego vinha acumulando 

quedas nos índices de maio a julho (12,8%) e de agosto a outubro (12,2%). “O índice vinha caindo, mas agora 

houve essa estabilidade, interrompendo as duas baixas. É um movimento característico de janeiro, quando 

esse indicador tende a estabilizar ou até a subir”, explicou o coordenador de Trabalho e Rendimento do 

IBGE, Cimar Azeredo. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/03/2018 

 

  

 

 

 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse, em entrevista à Rádio Paiquerê, de Londrina (PR), acreditar 

que 6 milhões de empregos serão criados nos próximos dez anos na esteira da reforma trabalhista. 

Segundo ele, o desemprego ainda está elevado, na casa dos 12%, porque a reforma está sendo implantada 

aos poucos pela Justiça Trabalhista. Segundo o IBGE, o Brasil ganhou 157 mil postos de trabalho no 

trimestre encerrado em janeiro, ao mesmo tempo em que 51 mil pessoas deixaram o desemprego. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 01/03/2018 
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Em assembleia marcada para a noite da próxima 
terça-feira (6), a diretoria do Sindicato dos 
Servidores Municipais Estatutários de Santos 
(Sindest) vai propor ‘estado de greve’, precedida 
de paralisações setoriais, para pressionar a 
Prefeitura a melhorar a proposta do acordo 
salarial deste ano. O presidente do sindicato, 
Fábio Marcelo Pimentel, quer deixar claro ao 
Poder Executivo que a greve poderá ser 
deflagrada a qualquer momento. Na última 
sexta-feira (23), a categoria recusou 2% de 
reajuste na data-base de fevereiro, mais 1% em 
agosto. O sindicalista está irritado com o prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) e com o 
secretário de Gestão, Carlos Teixeira Filho, o 
Cacá, que anunciaram o envio de projeto de lei à 
Câmara para oficializar a proposta recusada em 
assembleia. “A categoria merece respeito. 
Enquanto as negociações não forem encerradas 
democraticamente, eles não deveriam dar o caso 
por encerrado, levando essa proposta miserável 
de acordo coletivo ao Legislativo, onde têm 
maioria de votos”, afirmou Fábio Pimentel. Sem 
ter ainda claro quando poderá ser decretada a 
greve, o presidente do Sindest defende que as 
paralisações setoriais comecem já na semana 
que vem, após a assembleia de terça-feira. 
“Paralisaremos todos os setores, um por um, 
conscientizando o pessoal para a greve”. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 01/03/2018 
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Fonte: Jornal A Tribuna – 01/03/2018 

 


