
Em julho, a economia brasileira teve uma expansão de 0,57% em relação a junho, divulgou o Banco Central 
nesta segunda-feira (17). O cálculo do BC é feito através do indicador IBC-Br (Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central), e os dados são dessazonalizados, ou seja, retira-se os efeitos típicos de 
cada mês do número para possibilitar a comparação. Após queda de 3,35% em maio, consequência 
do movimento caminhoneiro, o indicador se recuperou 3,34% em junho. Os números do desempenho 
dos setores de serviço e comércio em julho, divulgados pelo IBGE na semana passada, frustraram a 
expectativa dos economistas, que projetaram alta para ambos. O volume de serviços caiu 2,2% no mês 
passado na comparação com junho. Pesquisa da agência Reuters com analistas de mercado estimava 
alta de 0,4%. Já o comércio registrou o terceiro mês seguido de queda com um recuo de 0,5% em julho, 
para uma projeção da Reuters de alta de 0,3%. Segundo o IBGE, a produção industrial recuou 0,2% em 
julho. A expectativa com os números de julho era grande porque este seria o primeiro mês de normalidade 
após os efeitos mais imediatos da paralisação de caminhoneiros. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 18/09/2018 

Mais um aposentado conseguiu na Justiça o direito a incluir as contribuições previdenciárias anteriores a 
1994 no cálculo do benefício do INSS. Essa correção é conhecida como “revisão da vida toda”. A 
atualização considera as maiores contribuições feitas antes de julho de 1994 e não só a média das 80% 
maiores após a criação do Plano Real. Com isso o benefício passará de R$ 3.669,57 para R$ 5.645,80, alta 
de 53,82%. A decisão abre precedente para outros aposentados. “A regra em vigor, amparada na Lei 
9.876/99, considera para o cálculo das aposentadorias somente as contribuições feitas a partir de julho 
de 1994. E a Justiça passou a levar em conta o recolhimento anterior a este período”, informou Murilo Aith, 
do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados. O advogado conta que, neste caso específico, o trabalhador 
J.C.C., de 76 anos de idade, morador de Curitiba, se aposentou em 1987 e teve o benefício calculado sobre 
a média das 80% maiores contribuições posteriores ao Plano Real. Com isso o INSS só considerou as 
contribuições feitas a partir de julho de 1994, ano que determina a lei no cálculo inicial. A limitação causou 
prejuízo ao segurado, pois havia contribuído com valores maiores que àqueles feitos quando entrou em 
vigor a lei que limita as revisões. “O reconhecimento do direito além de readequar o valor do benefício ao 
teto do INSS (R$ 5.645,80) deve render atrasados de R$ 250 mil”, comemora o especialista. O instituto 
recorreu da decisão judicial, mas 10º Vara Previdenciária Federal de Curitiba manteve a readequação dos 
valores. Um ponto que o advogado destaca é que muitas pessoas que se aposentaram antes de 1988 têm 
o direito a pedir a revisão do benefício previdenciário, mas não sabem que têm esse direito. 
Leia mais: Jusbrasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 
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Sinopse Sintius 18/09/2018 

Apesar de as mulheres apresentarem melhor desempenho na educação e terem maior expectativa de vida 
no Brasil, a renda delas é 42,7% menor que a dos homens (10,073 para mulheres contra 17,566 para 
homens), segundo dados divulgados sexta-feira (13) pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud). A média de renda per capita do país é de 13,755. Ao apresentar o novo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do país e do mundo, o órgão destacou a desigualdade de gênero na taxa 
que considera o acesso da população à educação, saúde e perspectivas econômicas. De acordo com o 
levantamento, no Brasil, enquanto o IDH dos homens é de 0,761, na escala que varia de 0 a 1 ponto, o das 
mulheres é de 0,755 – quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. A expectativa de vida 
das brasileiras é de 79,3 anos contra 72,1 anos dos homens. No quesito educação, a projeção de uma 
menina que entra no ensino em idade regular é permanecer estudando por 15,9 anos e ter uma média de 
estudo de 8 anos, contra, respectivamente, 14,9 e 7,7 para os meninos. Parte da justificativa pode estar no 
menor tempo que a mulher dispõe para o mercado de trabalho formal. Um dos dados divulgados pelo 
Pnud aponta que o Brasil é o país da região onde há menor divisão das tarefas domésticas entre homens 
e mulheres. De acordo com o levantamento, elas gastam 13,3% mais do tempo em atividades não 
remuneradas dentro de casa, trabalhando 4,3 vezes mais nestas funções do que os brasileiros. O número 
ainda pode ser maior, considerando a subnotificação, neste levantamento, do tempo disposto para cuidar 
de filhos, idosos e familiares doentes. 
Leia mais: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 

O saldo de empregos com carteira assinada gerados no primeiro semestre deste ano foi de 392 mil em 
todo o país, um valor 452,37% superior ao mesmo período de 2017, quando foram criadas 71 mil novas 
vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta 
quinta-feira (13) pelo Ministério do Trabalho. Com esse resultado, na comparação entre os primeiros seis 
meses de cada ano, em 2018 foram criadas 321 mil vagas a mais do que no ano anterior. Dos oito setores 
da economia, sete tiveram saldo positivo nos primeiros seis meses deste ano. O melhor desempenho foi 
no segmento de serviços, que chegou ao final do primeiro semestre com 279.130 postos de trabalho 
criados, seguido pela indústria de transformação, que gerou 75.726 vagas, e a agropecuária, que gerou 
70.334 empregos novos. Já o comércio fechou 94.839 postos de trabalho com carteira assinada. A taxa 
de desemprego, segundo a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada em agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abrange 12,3% 
da população economicamente ativa, volume 0,6% menor do que o apurado em março. O número 
representa um contingente de 12,9 milhões de pessoas sem trabalho no país. 

Jovens empregados 

Em uma análise por faixa etária, o levantamento mostra que a maior parte dos empregos gerados no 
primeiro semestre desse ano (104 mil) inclui jovens entre 18 e 24 anos. Houve também uma reversão no 
fechamento de vagas nas faixas etárias entre 25 a 29 anos e de 30 a 39 anos. Enquanto na primeira metade 
do ano passado esses dois grupos perderam 66 mil vagas de emprego, neste ano já foram abertas, nessas 
duas faixas, 46,3 mil novos postos de trabalho. Por outro lado, continuaram sendo fechadas vagas para 
trabalhadores nas faixas de 40 a 49 anos (-16,2 mil), 50 a 64 anos (-122,1 mil) e acima de 64 (-29,6 mil), 
mas em ritmo menor do que no primeiro semestre de 2017, quando essas três faixas etárias viram o 
fechamento de 266,4 mil postos de trabalho com carteira assinada em todo o país. 

Leia mais: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


