
O Produto Interno Bruto (soma de todos os bens e serviços produzidos no país) deverá fechar o 

ano de 2019 com crescimento de 2,7%, enquanto a inflação deverá fechar em 4,1%, abaixo da 

meta fixada pelo governo, de 4,25%. As projeções fazem parte do estudo trimestral com 

análises de curto e médio prazo para o PIB, da Carta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) divulgada hoje (20). O diretor de Estudos e Políticas 

Macroeconômicas do instituto, José Ronaldo de Souza, condiciona esse crescimento à 

implementação de reformas que viabilizem o equilíbrio das contas públicas no médio prazo, 

principalmente a da Previdência. 

Fonte: Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/ipea-preve-
crescimento-do-pib-de-27-e-inflacao-em-41-em-2019 

Impulsionado pela movimentação na economia decorrente do período de Natal, o Brasil 

registrou em novembro a criação de 58,7 mil empregos com carteira assinada. Os dados do 

Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados nesta quinta-feira 

(20) pelo Ministério do Trabalho.  

O resultado é o melhor para meses de novembro desde 2010. No mesmo mês do ano passado, o 

número de vagas formais no país teve saldo negativo de 12,3 mil. O saldo acumulado de janeiro a 

novembro mostra que o país deve encerrar 2018 com resultado positivo no mercado formal de 

trabalho. Nos 11 primeiros meses do ano, foram criados 858,5 mil empregos com carteira 

assinada. 

Tradicionalmente, o mês de novembro é afetado pelo impacto positivo provocado pela 

proximidade com o Natal, com crescimento nas contratações nos setores de comércio e 

serviços. 

Os dados do Caged mostram que os dois setores foram os únicos a registrar saldo positivo no 

mês passado. Comércio contribuiu com 88,6 mil novas vagas – 34,3 mil delas dizem respeito a 

novos postos para vendedores. O setor de serviços teve saldo positivo de 34,3 mil postos. Por 

outro lado, o resultado ficou negativo na indústria, que perdeu 24,3 mil empregos formais no 

ano, na agropecuária, com menos 23,7 mil vagas, e na construção civil, menos 13,9 mil. 

No recorte regional, os estados que tiveram o melhor saldo foram São Paulo (+17,8 mil), Rio de 

Janeiro (+13,7 mil) e Rio Grande do Sul (+10,1). Os piores resultados ficaram com Goiás (-6,2 mil) e 

Mato Grosso (-3,4 mil). 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/12/2018 
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Sinopse Sintius - 21/12/2018 

Após queixas sobre o método para o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares, a 

Agência Nacional de Saúde (ANS) e órgãos de defesa do consumidor, empresas e sociedade 

aprovaram, na terça-feira, novo sistema de cálculo. A partir de 2019, o aumento será baseado 

80% nas despesas médicas das operadoras e 20% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Com 1,8 milhão de habitantes, a Baixada Santista tem 672.050 beneficiários de 

planos. Esse número de clientes não contempla os usuários dos planos coletivos (de empresas). 

Segundo a ANS, usuários poderão notar queda no índice de reajuste, na comparação com anos 

anteriores. “Essa é uma possível consequência da nova metodologia, mas é impreciso fazer a 

afirmação”. A entidade diz ser importante “lembrar que o custo final do plano de saúde é 

impactado por fatores como aumento da frequência de uso e inclusão de novas tecnologias, que 

não são aferíveis previamente”. 

METODOLOGIA 

A ANS explica que o Índice de Reajuste dos Planos Individuais (IRPI), se baseia no Índice de Valor 

das Despesas Assistenciais (IVDA, 80%) e do IPCA (20%). O IVDA tem três componentes: 

Variação das Despesas Assistenciais (VDA), Variação da Receita por Faixa Etária (VFE) e o Fator 

de Ganhos de Eficiência (FGE). A soma dessa fórmula resulta no reajuste. 

Fonte: Jornal A Tribuna – 21/12/2018 

 

Mulheres gestantes e lactantes poderão se afastar de trabalhos insalubres com direito a 

pagamento de adicional de insalubridade. De acordo com o Projeto de Lei do Senado (PLS) 

230/2018, aprovado pelo Plenário nesta terça-feira (18), essas trabalhadoras terão a 

prerrogativa de decidir se retornam à atividade em casos de insalubridade leve ou média. O texto 

segue para a análise da Câmara dos Deputados. 

O projeto modifica a reforma trabalhista de 2017, que determinou que o afastamento de 

gestantes e lactantes de trabalhos insalubres só acontecerá mediante apresentação de atestado 

médico. Com a nova proposta, o afastamento passa a ser a regra. Nos casos de situações de 

insalubridade leve ou média, a trabalhadora poderá optar por permanecer no cargo. Ela receberá 

o adicional de insalubridade em qualquer situação. 

O texto aprovado pelo Plenário foi um substitutivo da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à 

proposta original, do senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO). Na primeira versão o afastamento 

obrigatório não incluía as lactantes, e o adicional era perdido nos casos em que a trabalhadora se 

mantivesse fora da função. 

Fonte: Agência Senado - http://cnti.org.br/html/noticias.htm# 

 


