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ECONOMIA
BOLSA
A Bolsa de São Paulo interrompeu ontem uma
sequência de três quedas seguidas graças aos
dados positivos no Brasil e na China, sem ser
afetada pelo resultado da pesquisa de intenções
de votos do Ibope. O Ibovespa subiu 1,15%.

AVISOS,
ATAS E
EDITAIS

Desemprego tem menor
taxa para o mês de abril

DESDE 2002

Menos pessoas
buscam emprego
e há estabilidade
na população
economicamente
ativa

AGÊNCIA BRASIL

A taxa de desemprego de
4,9% apurada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para abril
deste ano nas seis princi-
pais regiões metropolitanas
do país é amenor para omês
desde o início da série histó-
rica, em março de 2002. Os
dados fazem parte da Pes-
quisa Mensal de Emprego
(PME).

dicam que a queda do de-
semprego em abril tem re-
lação com o fato de menos
pessoas estarem no mer-
cado à procura de traba-
lho, ao mesmo tempo em
que há estabilidade no nú-
mero de brasileiros na po-
pulação economicamente
ativa (PEA).

O levantamento do IBGE
mostra também o cresci-
mento de 2,2% no número
de trabalhadores com car-
teira assinada em relação a
abril do ano passado, embo-
ra não haja variação signi-
ficativa em relação a março
deste ano. O total de pesso-
as desocupadas fechou abril
em 1,2 milhão, o que tam-
bém não apresentou varia-
ção em relação amarço.

ORÇAMENTO

Verba extraordinária é ampliada
FOLHAPRESS

Para fechar as con-
tas do ano, o governo
Dilma Rousseff decidiu
mais uma vez recorrer a
“receitas extraordinárias”,
ou seja, que não fazem
parte da arrecadação coti-
diana de impostos e outras
fontes de recursos.

Segundo a revisão bi-
mestral do Orçamento, di-
vulgada ontem, o dinheiro

adicional virá da ampliação
dos programas de parcela-
mento de dívidas tributári-
as, conhecidos pela sigla ge-
nérica de Refis.

Nas contas do governo,
as regras oferecidas aos con-
tribuintes em atraso com o
fisco -a maior parte delas
ainda em tramitação no
Congresso- renderão, a par-
tir de agosto, R$ 12,5 bilhões.

Não é muito em compa-
ração com a receita total da

União,mas é o suficiente para
livrar o governo da obrigação
de cortar despesas imediata-
mente para o cumprimento
de suasmetas fiscais.

Como a arrecadação
tem crescido abaixo do es-
perado, foram reduzidas as
projeções para tributos im-
portantes como o Imposto
de Renda e o IPI (Imposto
sobre Produtos Industriali-
zados).

No entanto, a estimati-

va de receitas extraordiná-
rias subiu de R$ 14,2 bi-
lhões, na primeira revisão
orçamentária do ano, para
R$ 24,3 bilhões, compen-
sando as perdas.

É a segunda vez que são
oferecidas vantagens para o
pagamento de dívidas tri-
butárias. O expediente é
condenado pela área técni-
ca da Receita Federal, mas
tem sido usado para engor-
dar o caixa.

DIZ MTE

Previdência e
FGTS perdem
R$ 80 bi com
informalidade
AGÊNCIA ESTADO

A falta de registro pro-
fissional na carteira de tra-
balhado pelo empregador
no País gera um custo esti-
mado de R$ 80 bilhões em
sonegação fiscal ao Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e à Previ-
dência Social.

O MTE lançou ontem
o Plano Nacional de Com-
bate à Informalidade com
a meta de regularizar, no
longo prazo, a formaliza-
ção de 17 milhões de tra-
balhadores. “A maioria des-
ses trabalhadores está no
interior do País, em médias
e pequenas cidades, e fun-
damentalmente no campo”,
explicou o secretário de
Inspeção do Trabalho do
Ministério, Paulo Sérgio de
Almeida. “A formalização
torna-se uma prioridade
absoluta no âmbito da ins-
peção do trabalho.”

Entre as ações para coi-
bir a informalidade, o MTE
prevê investimento em au-
tomóveis para melhorar a
locomoção dos auditores e
a contratação de mais fis-
cais. O ministério deve tam-
bém começar a emitir car-
teiras de trabalho em locais
que receberão unidadesmó-
veis da inspeção.

A taxa de desemprego de
abril é 0,9 ponto percentual
inferior aos 5,8% registrados
em abril de 2013. Em rela-

ção amarço deste ano, quan-
do o índice ficou em 5%, não
houve variação significativa.

Os números do IBGE in-

POUPANÇA

Bancos vão recorrer
contra decisão do STJ
AGÊNCIA ESTADO

O presidente do Itaú
Unibanco, Roberto Setubal,
classificou como uma “coisa
louca” a discussão na Justi-
ça sobre os planos econômi-
cos. “Basicamente o que fi-
zemos é o que a lei exige
que façamos. Não tivemos
nenhuma vantagem. No fim
do dia estamos sendo solici-
tados a pagar uma conta que
não faz sentido”, afirmou.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) vai julgar se os
bancos devem ressarcir os
clientes por perdas ocorridas
na vigência dos vários pla-
nos econômicos criados para
combater a inflação nas dé-
cadas de 80 e 90. Na quarta-
feira, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) adicionou um
componente extra nessa dis-
puta, ao decidir que o cálcu-
lo de juros de mora relativos
ao caso deve ter início na ci-

tação da ação civil pública, e
não na citação da execução.

Com essa decisão, a es-
timativa é de que a conta
a ser paga pelos bancos,
caso sejam derrotados no
STF na disputa em torno
da constitucionalidade dos
planos econômicos, aumen-
te em 200%, podendo che-
gar, segundo o Banco Cen-
tral, R$ 341 bilhões.

A Federação Brasileira
de Bancos (Febraban) in-
formou, por meio de nota,
que os bancos vão interpor
embargo de declaração con-
tra o julgamento no STJ e
que também poderão recor-
rer ao SupremoTribunal Fe-
deral. “A Febraban ressal-
ta que a constitucionalidade
das normas que instituíram
os planos econômicos de-
pende de julgamento pelo
STF e está confiante quanto
aomérito desta decisão”, in-
formou entidade.
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(*) Média real habitual da população ocupada, por região metropolitana, a preços de
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