
 

 

  

 

 As mulheres brasileiras que desistiram de procurar emprego por falta de esperança de 

conseguir uma vaga somaram 3,1 milhões no segundo trimestre de 2021, nível ligeiramente 

superior aos 3,06 milhões registrados entre abril e junho de 2020 e recorde para esse período 

do ano desde, pelo menos, 2012. 

Já entre os homens, o total de desalentados –nome dado aos que gostariam de 

trabalhar, mas desistiram, ao menos temporariamente– recuou para 2,5 milhões, uma queda 

de 5%, na mesma base de comparação. 

Os números foram levantados pela Folha nos microdados da PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios) Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

A divergência no indicador de desalento também aparece no nível de desocupação. 

Embora tanto a taxa de desemprego de homens quanto de mulheres tenha começado 

a recuar lentamente, no caso feminino, no segundo trimestre deste ano, ela ainda estava 2,2 

pontos percentuais acima do nível do mesmo período de 2020. Já para a mão de obra 

masculina, o patamar de desemprego era 0,3 ponto percentual menor, na mesma base de 

comparação. 

As três autoras da pesquisa dizem que o impacto negativo da pandemia do coronavírus 

sobre o emprego feminino em alguns países emergentes, como os latino-americanos, será 

mais duradouro do que nas nações desenvolvidas. 

 

 

As ações americanas, europeias e brasileiras caíram acentuadamente em meio 

às expectativas de aumento das taxas de juros e da inflação, combinadas com o crescimento 

econômico mais lento, que derrubaram a política monetária branda e a narrativa de 

recuperação que sustentou os preços dos ativos durante meses. 

O índice de ações de grandes empresas S&P 500 em Wall Street caiu 2,04%, enquanto 

o Nasdaq Composite, forte em tecnologia, baixou 2,83%. Os declínios dos dois índices foram as 

piores perdas diárias desde maio, com mais de 85% das ações do S&P 500 em baixa durante o 

dia. O índice europeu Stoxx 600 fechou em queda de 2,2%. 

No Brasil, o Ibovespa caiu 3,05%, a 110.123 pontos, e o dólar subiu 0,87%, a R$ 5,4260 

O rendimento dos papéis do Tesouro americano para 10 anos, que servem de 

referência para custos de financiamento para empresas e famílias no mundo todo, subiu 0,04 

ponto percentual, para 1,53%, nível não visto desde junho. 

"A narrativa principal do mercado é de estagflação", disse Samy Chaar, economista-

chefe do banco suíço Lombard Odier, referindo-se ao espectro de inflação alta e expansão 

econômica mais lenta. 
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Um item essencial para milhões de famílias, o botijão de gás de cozinha já custa o 

equivalente a 10% do salário mínimo em 16 estados. 

Dona Ana Maria cuida sozinha dos três netos. A filha dela, mãe das crianças, morreu 

em 2020. Sem trabalho nem aposentadoria, a única renda da casa vem de um programa social 

do governo do Distrito Federal: R$ 250 por mês. Na cidade dela, um botijão custa R$ 90. 

O aumento no preço do gás também tem espantado a clientela de algumas revendas. 

Numa em Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal, eram vendidos, no começo do 

ano, cerca de 80 botijões todos os dias. Nas duas últimas semanas, segundo os comerciantes, 

as vendas despencaram e agora só saem, diariamente, cerca de 15 botijões. 

O professor de economia Mauro Rochlin, da Fundação Getúlio Vargas, explica que o 

preço do botijão de gás é resultado, basicamente, de quatro fatores: o preço internacional do 

petróleo, a cotação do dólar, os impostos e o lucro dos revendedores e distribuidores. E o que 

mais tem provocado os aumentos, segundo ele, são a disparada do petróleo e do dólar. 

“Se a gente olhar o comportamento de dólar e preço de petróleo, a gente vai ver que 

num espaço de 18 meses subiu mais que 60%, os dois preços combinados. E isso tem impacto, 

então, no preço do petróleo, em reais, e, portanto, no preço final do botijão de gás”, diz 

Mauro Rochlin. 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em 16 estados o preço médio do botijão está 

acima de R$ 100, quase 10% de um salário mínimo, que hoje está em R$ 1,1 mil. 

 
 A Petrobras elevará o preço do diesel nas refinarias em quase 9% a partir de quarta-

feira (29), após 85 dias de estabilidade, informou a companhia em nota, frisando que o 

movimento é importante para garantir o abastecimento do combustível no país. 

"Esse ajuste é importante para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases 

econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo 

atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, 

além da Petrobras", disse a empresa em comunicado  

Com o ajuste, o valor médio do diesel vendido pela companhia a distribuidoras passará de R$ 

2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,25 por litro.  

"Considerando a mistura obrigatória de 12% de biodiesel e 88% de diesel A para a composição 

do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço do diesel na bomba 

passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma variação de R$ 0,22", disse a empresa. O 

repasse do aumento para as bombas, nos postos, depende de uma série de questões, como 

margens de distribuidoras e revendedoras, misturas de biodiesel, assim como tributos. 

O aumento já era esperado. Na última segunda (27), o diretor-executivo de Comercialização e 

Logística da empresa, Cláudio Mastella, havia dito que a empresa poderia aumentar os preços. 

Segundo o executivo, os valores praticados até então estavam defasados ante o mercado 

internacional.  

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) calcula que a defasagem 

de valores é de 14% no diesel e de 10% na gasolina, segundo dados de fechamento da última 

sexta-feira (24).  

 

 

Botijão de gás já consome 10% do salário mínimo em 16 estados 
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