Governo reduz para R$ 1.031
estimativa de salário mínimo
para 2020
(Foto:Repoduçã0) – O salário mínimo para o próximo ano ficará
em R$ 1.031, anunciou no fim da tarde de ontem (26) o
secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues.
O valor representa redução de R$ 8 em relação ao projeto de
lei do Orçamento Geral da União do próximo ano, que previa
mínimo de R$ 1.039 para o próximo ano.
O novo valor do mínimo consta de mensagem modificativa do
Orçamento de 2020 enviada pelo governo ao Congresso Nacional.
Segundo Rodrigues, a queda da projeção se justifica pela
redução das estimativas da inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) para o próximo ano.
A mensagem modificativa reduziu para 3,5% a estimativa para o
INPC em 2020, meio ponto percentual a menos que a projeção de
4% que constava no projeto de lei do Orçamento. A previsão do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado
como índice oficial de inflação, caiu de 3,9% para 3,5%.
A estimativa de crescimento para a economia, em contrapartida,
aumentou de 2,17% para 2,32%. A estimativa para a cotação
média do dólar no próximo ano aumentou de R$ 3,80 para R$ 4.
Ao anunciar a revisão das estimativas, Rodrigues destacou que
a nova política para o salário mínimo só será decidida nas
próximas semanas pelo presidente Jair Bolsonaro. O secretário
de Fazenda, no entanto, diz que o valor servirá de referência
para o Palácio do Planalto.
Fonte: Agência Brasil
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