
O superministério da Economia, que será assumido por Paulo Guedes, está perto de ganhar mais uma 
atribuição, a gestão do INSS, segundo afirmaram à Folha o vice-presidente eleito, general Hamilton 
Mourão, e o futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra. O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável 
por avaliar e conceder pedidos não só de aposentadoria, mas de outros benefícios previdenciários, como 
auxílio-doença e pensão por morte. Hoje é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Também 
cabe ao órgão a concessão do benefício assistencial pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa 
renda, o BPC (Benefício de Prestação Continuada). 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 06/12/2018 

Um dia depois de admitir que poderá apresentar uma proposta fatiada de reforma da Previdência, o 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que as mudanças nas regras de aposentadoria devem ser 
votadas no primeiro semestre de 2019. “No primeiro mês é impossível, nos primeiros seis meses com toda 
a certeza, o Congresso começará a votar essas propostas”, disse ao deixar o QG do Exército na tarde desta 
quarta-feira. Ele repetiu que antes de encaminhar o texto ao Legislativo, vai convidar os líderes partidários 
para começar a discutir a proposta. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/12/2018 

Só 3% dos benefícios pagos pela Previdência Social no Brasil vão para os mais pobres da população, 
mostra estudo divulgado ontem pelo Ministério da Fazenda. Segundo o levantamento, realizado para fazer 
balanço das ações do governo nos últimos anos e para elencar os desafios da próxima equipe econômica, 
41% dos benefícios previdenciários vão para atender os 20% mais ricos. “Por isso, reformar a previdência, 
com foco na redução de privilégios, é uma medida de redução da desigualdade”, conclui documento. Essa 
desigualdade aparece também nos gastos do governo com pessoal: 79% das despesas com folha de 
pagamento são destinadas para os 20% mais ricos 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/12/2018 
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A taxa de desocupação no Brasil, que era de 6,9%, subiu para 12,5% entre 2014 e 2017, o que significa 6,2 
milhões de pessoas desocupadas a mais no período, com crescimento em todas as regiões e em todos 
os grupos etários. O trabalho informal chegou a 37,3 milhões de pessoas, o mesmo que 40,8% da 
população ocupada, ou dois em cada cinco trabalhadores. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o contingente cresceu 1,2 milhão desde 2014, quando representava 39,1% da população 
ocupada. Os dados fazem parte da Síntese dos Indicadores Sociais 2018, divulgada ontem pelo IBGE, que 
classifica o estudo como “um conjunto de informações sobre a realidade social do país”. O trabalho tem 
como principal fonte de dados para a construção dos indicadores a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), de 2012 a 2017. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/12/2018 

A crise e o aumento das taxas de desemprego em 2017 fizeram o contingente de pobres no País aumentar 
em 2 milhões, segundo dados do IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística). Havia 54,8 milhões 
de brasileiros nessa situação no ano passado, ou 26,5% da população brasileira, segundo IBGE. Em 2016 
eles eram 25,7% dos brasileiros. Pela linha definida pelo Banco Mundial - a métrica adotada pelo IBGE-, 
são considerados pobres aqueles que vivem com até US$ 5,50 (R$ 406 segundo a cotação do período 
analisado) diário. Também cresceu o número de brasileiros em extrema pobreza, um recorte entre os 
pobres que mostra uma faixa ainda mais vulnerável. No ano passado, 15,2 milhões de pessoas estavam 
nessa situação. O recorte considera aqueles que vivem com menos de US$ 1,90 por dia (R$ 140), ainda 
pela linha do Banco Mundial. Esse contingente aumentou em 1,7 milhão de brasileiros sobre 2016, 
passando a representar 7,4% da população, contra 6,6% no ano. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/12/2018 

Estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que 23% dos brasileiros da 
geração Millennial – nascidos entre 1980 e 1996 – não trabalham e nem estudam, contingente chamado 
de Nem-Nem. A pesquisa, que também teve a participação de órgãos do Chile e do Canadá, traz uma 
radiografia da juventude da América Latina e do Caribe a partir de dados de 15 mil jovens entre 15 e 24 
anos, de áreas urbanas. A situação por aqui só não é pior que a do México (25%) e de El Salvador (24%). 
Fonte: Jornal A Tribuna – 06/12/2018 

Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgados ontem pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostram que duas em cada dez 
famílias brasileiras têm mais da metade da sua renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. 
Em novembro, a proporção das famílias com dívidas era de 60,3% - menos do que os 60,7% observados 
em outubro e do que os 62,2% registrados em novembro de 2017. Mesmo assim, houve ligeira queda na 
inadimplência: 22,9% das famílias entrevistadas informaram possuir dívidas ou contas em atraso em 
novembro, 0,6% a menos do que no mês anterior, mas bem abaixo do verificado em novembro do ano 
passado: 25,8%. A Peic mostrou ainda que o porcentual de famílias que declararam não ter condições de 
pagar as contas ou dívidas em atraso e que, portanto, tendem a seguir inadimplentes, ficou estável em 
9,5%, abaixo do 9,9% na passagem de outubro para setembro. Em novembro de 2017, o indicador estava 
em 10,1%, indicando uma queda gradual. “As famílias brasileiras se mostraram mais otimistas em relação 
à sua capacidade de pagamento”, diz a economista responsável pelo estudo da CNC Marianne Hanson. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 06/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 


