Fortalez. Ceará. Brasil $: Sáb.• dom. e segunda-feira. 14 de junho de 2021  O ESTADO

10

ECONOMIA

Paralisação. A Volkswagen vai parar as linhas de montagem de veículos no Brasil por falta de
inSumos, chips - os semicondutores usados nos painéis. A companhia vai parar por 10 dias as
áras produtivas nas fábricas nos estados de São Paulo e Paraná, a partir de 21.

Baixo reajuste salarial
diminui poder aquisitivo
Gás de cozinha mais caro hoje
Se você deixou para comprar gás hoje, prepare.se. A Pe
trobras anunciou aumento, em 5,9%, do preç.Q médio GLP,
(I chamado gás de cozinha. para R$ 3,40 o quilo a partir
desta segunda-feira. O preço do botijão no Pais chegava a
R$ 104,76 no início de junho. A Petrobras reforça que "os
valores praticados nas refinarias são diferentes dos perce
bidos pelo consumidor final no vareJo". A empresa lembra
que ate chegar ao consumidor são acrescidos "tributos fe..
derais e estaduais. custos para envase pejas distribuidoras.
além dos custos e margens das companhias distribuidoras
e dos revendedores".
Já não é raro encontrar botijões de ] 3 kg vendidos a mais
de R$ 100 -na região Norte. por exemplo. o preço chega a

R$ 113. Em maio. o preço do gás de cozinha subiu 1,24%,
em média. em todo o Brasil. segundo o IBGE. Já o gás enca
nado teve aumento de 4,589(,. Considerando que a conta de
luz subiu 5.73% e a conta de água e esgoto teve aumento de
1,61 %, o grupo Habitação foi -o que teve mais impacto no

IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo) em maio,
sendo responsável pelo incremento de 0,28 percentual. No

mês passado, a inflação oficial do Brasil avançou 0,83%, a
maior ta..xa para o mês desde 1996. Para quem se pergunta
se o preço do gás vai cair, a resposta é que o cenário não é
tão animaJor assim. S o petróleo está mais caro, o gás na
sua cozinha também ficará.

COIU o aumento da inflação, quase 60% das negociações feitas entre

profissionais e empresas ficam inferiores ao índice econômico
Pelo quarto mês consecuti
vo, os trabalhadores estão seno
tindo seus salários diminuin
do. Segundo levantamento
divulgado pelo Departamen
to IntersindicaJ de Estatística

e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) e da pesquisa do
Salariômetro da };undação
Instituto de Pesquisas Econó
micas (Fipe). no mês de abril,

59.71. das negociações acer
tadas entre os funcionários e
as empresas ocasionaram em

reajustes inferiores em mm

paação com a inflação acu

mulada em um ano.
Nos acordos e convenções
o acerto mediano do valor
mensal ficou em 6% enquan
to o índice econômico che
gou a 6.9%. de acordo com
o acumulado de 12 meses
até março, anunciado pelo

índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC). Por

Turismo soluça
Após rdraçào em março
(-20%). período em que
houve regras mais rígidas

no horário de funciona
mento dos estabelecimen
tos. o índice de atividades
turísticas cearenses cresceu

2,4% em abril de 2021 na
passagem mensal. Sobre
abril de 2020, o setar avan

Selic maior?

A alta da inflação nos

últimos meses aumentou
a pressão sohre o BC. que
irá definir o novo patamar

da Selic na quarta-feira
(16). Para economistas, o

BC deverá manter o ritmo
de aumento dos juros, mas
a taxa deve subir mais ao

sionado, principalmente.

longo do ano. A preocu
pação com a alta de preços
começa a se fazer notar nas
previsões para os Juros há
sicos em 2021. No Boletim

pelo aumento na receita em

Focus.. a estimativa mais

ramos como restaurantes;

recente passou para 5.75%.

hotéis; transporte aéreo;
rodoviário coletivo de pas

e deve subir mais. conside
rando a inflação de maio
acima das previsões.

çou para 46.9% - a maior

variação desde fevereiro
de 2014 (35,1 %) -, impul

sageiros; e serviços de bufê.

ExportaçõeS.ceélrellseScresc.em45%

As exportaç6es.cearensesreglstraram o valor>:
de US$177,3 mllhies em maio de2021,urn .

salto de 45%. se observado Igual mês de 2020.
Se comparado com o resultado de abril deste

ano, percebe-se uma diminuição de 19,3%. No

que se refere ao. acumulado doanoi. o valor em

exportações foi deUS$832,3milhões,ou sja.

um . aumento de 3,7% se comparado com os cinco

primeiros meses doanoanterJor,. segundo o. es
tudo Ceará:em .Comex,da(Flec).Asimportaçies
reglstrandoUSS303,8mllhõeseum.aumento. de

36,5% emtelaçio ao mês de abrU de.2021.

Atividade industrial

A ativldade industrial
continua elevada no Brasil,
afirma a CNI. No auge da
segunda onda da covid-19,
na virada de março para
abril, a indústria reagiu de
forma positiva. As horas

trabalhadas na produçio
cresceram 0,7% em abril,
após alta de 1,1% no mês
anterior. A utilização da
capacidade instalada conti
nuou elevada, mantendo-se
acima de 80% pelo segun
do mês consecutivo. Em
abril. ficou em 82,3% (dado
dessazonaHzado). Mesmo
assim, o faturamento real
recuou 1,3% no período.

Comércio

As vendas no comércio
tiveram alta de 1.6% no
mês de maio em compara
ção ao mês anterior. O setor
de materiais de construção
voltou a ser destaque, com

elevação de 4.8%, seguindo
dados do Indicador de
Atlvldade do Comércio da
serasa Experian. Todos os
 segnlemos cresceram no

período, otelo combustí
veis e lubrificantes, (-6,8%).
Supennercados, hipermer
cados, aUmentos e bebidas
cresceram 1,7%; além de
móveis, eletrodomésticos,
eletroeletrônlcos e Infor
mática, 3,2% entre outros.

mais que seja proibido por lei
realizar diminuições das re
munerações. sem um acresci.

mo real do ganho. que ocorre
quando o reajuste fica acima
da inflação. o resultado final
percebido no cotidiano do
profissional é de recebtr um
salário com um poder de
compra menos efetivo.
Entre os meses de janeiro
e abril deste ano. a variação
real media das correçôes sala
riais ficou negativa em 0,57%.
declara o Dieese. Ainda em
sua análise o departamento
de. estudos socioeconômicos
apontou ainda que a metade
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perdas foram iguais ou su
periores a 0,18%. Acerca das
negociações fechadas
em
abril, somente 14% consegui
ram ficar acima da inflação e
26,4% dos reajustes ficaram
iguais ao índice.

Negociação

Com o crescimento da in
flação percebida neste ano
e caso o índice continue em

alta, essa escalada pode di
fichltar ainda mais as nego.
ciações entre os funcionários

e{mpresários. É esperado

em suas refinarias.
Segundo a compa
nhia. o preço mé
dio do combustível
caiu R$ 0.05 por Jitro desde sábado (12). para R$ 2.53.
Porém, o repasse ao consumidor depende de políticas
comerdais de postos e distribuidoras - o valor cobrado

dos últimos 12 meses e tam

trabalhadores.
Em avaliação feita pelo
economista André Braz. co

Ja a inflação oficial, o índice

ordenador de índices de pre
ços do Instituto Brasileiro

Nacional de Preços ao Con
sumidor Amplo (IPCA), ficou

de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV). a
inflação começará a apresen.
tar recuos no segundo semes
tre deste ano, porm ainda

em 8,06% no mesmo periodo.
De acordo com o coorde

não alcançará a meta definida
pelo Conselho Monetário Na
cional. de 5.25%.

continuarão difíceis neste
ano. Ele também txclama que
os acordos e convenções vêm
discutindo mais direitos e te
máticas como a regulamenta
ção do trabalho de casa estão

No mês de maio, o índice

huscando reaíusks salariais

que verifica as mudanças tie
preços e os pesos dos gastos
para as famílias com renda
entre um e cinco salários mí-

devem alcançr correções de

dos ajustes trouxe prejuízos

no mínimo 7,59% para que

para os trabalhadores. essas

possam compensar o INPC
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nimos chegou a 8.9%, o nú
mero do INPC é o acumulado
bém é o mais usado nas ne..

gociações de reajuste salarial.

nador do Salariômetro, Hé
lio Zylberstajn. as conversas
acerca dos reajustes salarÍélis

se tornando mais frequentes
nas negociações.
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Pref.iIUraMun1cipaldeO"'.eramolJtm ..... I60d.Li<-;taç.llo.Progào E"'trór.io:oN"'OO.014120Z1

•. PH<P • O P'8l1O""O, .oma n(1l>CC. PHr3 r.<lnllflCtu llCs inuorfJ1llô3dolJ. Q1Jt.l no prc'im... "'"
251C6I20Z1, â 09n (horário de Bras:a:OF), estará real'zando 1i<:it;;çjCJ. cu;o e;telO: RegiStro da
(,las do Gabir.elt> de P,..feill>. S.....rel.'.. de Govt'mv • secretaria de C"....ra do mun;c,piCl, Cl qual

Rafael" Jer6rúmoLImI-,...idtnUda Comi•• de UcIlad6.

Eatado do C...... P,.hrlkll. Munfcit* da It.içaba • Avlao de LlcltaçAo. O ....uoiclp;o 00
lfak;aba.torllllpúblicoquenopróJ<lmodid29do1junhode2021áa09:0(JIlUtll8.8lIfar.lIbrlndo
IicitaçAor.arnodaktade lOmadade P,eçosN"SHPOOll2'. cujoClbjelo_uaoor. pretltaçllc cloII

.. rf(".i>nlrs ..sé tiS imgra,ViII stt<:e da oomisa8o doi' lioitaçjo. »HUaKl8 tl Ru.. Mc.1IW&ohc( SIíI.'iaoo Pinto,

serviço. de geslO<> de sislema de minaçio Públca (IP) do Municlplo, compreendenéo as

707. Coolr". Oub:".....mo!>irrjCE: e lo,) er.d...-eço <-1e:r6nlco _w.blI.OIg.l:r -'Act>a5ol:l lCer,lifIcadc rI<)
ink .• acesso p,jbl/o:<>' Maiores InlormaçOOs. no "ndereç.ocllado. I'oho:àriode 03:' ài 12hc.u pa>
slt" ...ww.lcfI.c.... (lOv.llr/1lci'.s...(leB.J"... MltCOO.... ,.lei:<fll..a,.le..."dClNelv

aiMdadoodellfllPla<:ao.reforma.melhcfla.mar.uIonçloCOffollva.lJI"eventlva.dom.lsservfços

P, ..f&itu ..... Munjc'paldtlOuixtlr.mOlJlm .......itlOdal.:oiloiçlto.PrlOl/iio Elelró:;icotl" 14.0l Of2O:ll

- PER? O f't"8\lOlOiro. ">"la púbko. ptI'a lXInhllo clolI il'llerellWJcs, QUI> no pró.irllO dia
251C6/2021. As 1Ohttoorllrio cHI BIIISIIaiDF). aslerã "'''mnao licilúo;Ao, cujo obj<>lo: Rgisll'o de
pre';-08 vl.ando Mw.s II e nluals aqulw,õe * rr.tarial ele copa. rozlnha, acondIciO'l8man>
banho. para .lalliJ.r aa ll8C'-&ssldadolo. da -."e18111i lIe e<lUCII;W).

e eml;alall"m. C<ln\8. me

ciéroela.Iolcnalogie"lnoVllçiod<lmuniclpir,.oq'JaI.r....ortlra.aena irl'r,gr.naSCI*dacornlasllo;le
ic,taçAo. slluada a RUII Moollt"l.lhe.r 8aMano Pinto. Ta7.Centro. OuixllramolllmICE; e 00 endore-ço
l;llllrOr.icowww.bl.orQ.br- .. ÁC0880ldon.r:cadonolnk .. BC*lsopú!llic;o.Malor.5ç6e5.no

endot'l'I.'Ocillldo. roohonilicd808hios 12h OlIf)i1klsillt',,wN.k;e.ce.QOII.br,lcÔl.llCOell •.)CllMlMac:
OQ-.....,ITel.ciltl"Zo'I.'IIooNeIl>.
.

nas refinarias representa hoje um terço do preço final
do produto. Será que vale um pingo a mais no tanque?

Prefeitura Municipal drt QuJxl.'fan>otm • A.lriO de Uel1olç4o • Proglc ElillrGnico N" 00.012.12021
•• PERP • O Pr8QClro. tema púbico. pa'a ronhaclmc....lo dos Inler.ss.-.dr.... que no próximo dia

Mais infonnaç6es de Rubens Frota:

pr.Ullvhl8ndo fulul.• II llvenlulila lltj1.liaiç6&s de rnalllrilll da tlAlH'dienu, ptI'a alender aa '*",slll.
dlJo:les dos<lr\lAos e entidacles da PreleJtura. o qual ftlCOIltra-86 na Irttegra"awdeclacofllilNio*
lCi.lçllo. eilullda i.l Rva """"Iillnl>or SaM.no Pir.Il>. '107. (;en/ro. Qui>llremoUiIT'JCl:; e no eor>dereçsJ

e-mail: frotarobensOgmail.com

acumulado em 12 meses até o
mês de abril, para não dimi
nuir o poder aquisitivo dos

que as calegorias que estão

preyo:::; visaooofulura e 8'wootuais aquit.içõesce lartehe-s. ref6ioÕo(!os, para c1tendrc1S :,,:oc.es,tda.

ta (11) redução de
1.9% no preço da
gasolina vendida

,...-

Devido reajuste abaixo da inflação, poder de compra de trabalhadores diminui após correção salarial

C8.jjO\'.brllic:lacOllS.JooleM.wOOW..IT,.;.wai'.z....eduNllle..

Será que a redução pinga no tanque?

.>: . i .• • ;i"

:>:::::\:>:::: .....•••••••

25J()li/2021. b '4h ItlOllilil.l ua 8rilli....OF), lI.Ii111i rllllilllndo IlrliII;io, rujo otflIo: lflQllil!ll de

....,rl"nicrJ WWW.b•.Clrgbr-....;e.lNlld6ntil••;eOOfI()k-8Cf>A8Cln(Itlfic<}.Maior... >1orrnaÇÓ8A, ,1(;

endrtr codo. no horétio di.' 08h a. 1 ou palo sil. WWW.k•.C8.iJC".Qri)cilaOOll1I. Jc!oe Mll:;
Qowe'T.ix.lraJ-ze"oooNetc..

oorliôtantasoopr0j8klb6slco. deSedaodosOlstr1ILl11.&mllalçaba.fCE.lnclulrtdoloOOe.c.s a.r.osde

11l81eriaill. lraMpOlfe. equlpamenlça. BO'. mio de obr•• ellC8rgoa lID(;jajall impoaro.. nece...ano.
I*'e reeilBçllo dolI ......içoa. O f>ditaf compIelO poder. serl'Jdqwrido no Mtril' delici'.aÇÓlJa. no.
;Jasúlillsap6•••taPlIC)lcaçao.nchor.. lode.fMldlhl8llfclOpútllrodllIlOll:OOhll.l1':)Ohellltld8

I105segulnC'II;sliioslll81rOnlc:os:hCIpc:ilWw\v.llaicaba.ce.gov.br.let.t1ps:/ilIci1ac08S.lc•. c:&.QOV.bf!

J"lol::abal, 11.o'.2021.JO*Iton0flwIr.Fulutnlo.PdaCf'L.

=':t:.ur=.,d:aCr::do..;'::C

=:ir:L=i==="£t=f=:E
.:::;iEiii7E=!:ra1Y:;;sio=
queruuaará no vílbc &rlu.lde RS 801,24 (otlocenfos e um <lI.ill4.' vinte. quallo cenfallQ& dé

:eeT"=I8':."c :.a:C4H'=r:, .jr:. v=
COI1lriIKI'ÇIOlKXlalil'lUal,paraaqueloemédiwflClUlrtíHzaremO'J)ílfJfIIl18nlo1Pl1fOC(;iWoOl
lOOOS reccrrenle&. O 1Ii'.JSle se fez aindamai. uroente'.lendo fIITl vil.. a necesaid de

que o Sindicalo conlll'UII mantendo suaSIlÇÕt'S .", 1oda5 as llIreas de lICU8ç1o • fortlllKendo
SUIIsa1:vidaoo...ndicais.5Eompr"comoot:jelivodebü5CaravalonzaçAo,ClltfllsaClOprofliSiona,
médico. ii contillln18 busca pela renova-;o. amplaçlo ela convtnlos e serviços para Ievarrnais

=,=.II: rtaJa::alr;I2::'::ú:c==oa:
A'eanlar•• P....ldcnte do Slndluto dos Medfcoa do E.t.1do do Cear.

