IGP-M acelera alta a 1,83% na
1ª prévia de dezembro com
pressão de bovinos, diz FGV
Grupo Alimentação foi o principal responsável pela alta do IPC
(Foto:REUTERS/Agustin Marcarian)
Para o consumidor, os preços ficaram mais altos, uma vez que o
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no
índice geral
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a
1,83% na primeira prévia de dezembro, contra 0,08% no mesmo
período do mês anterior, impulsionado pelo avanço dos preços
dos bovinos tanto no atacado quanto no varejo, informou nesta
quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Segundo a instituição, o Índice de Preços ao Produtor Amplo
(IPA) passou a subir 2,57% no período, depois de avanço de
0,09% na primeira prévia de novembro. O IPA mede a variação
dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral.
A alta nos preços do atacado foi impulsionada principalmente
pelo ganho acentuado no grupo Matérias-Primas Brutas, que
deixou para trás queda de 1,12% para subir 4,64% no primeiro
decêndio de dezembro. Um avanço de 21,23% nos preços dos
bovinos foi o destaque para o comportamento do grupo.
Para o consumidor, os preços ficaram mais altos, uma vez que o
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no
índice geral, passou a subir 0,59% na primeira prévia de
dezembro, depois de queda de 0,06% anteriormente.
O grupo Alimentação foi o principal responsável pela alta do
IPC, registrando avanço de 1,24% na primeira prévia de
dezembro, ante queda de 0,31% no mês anterior, com as carnes

bovinas acelerando o avanço de 1,40% para 10,35%.
Os preços das carnes já haviam pressionado a inflação oficial
brasileira em novembro, com alta de 8,09% no mês e levando o
IPCA a subir 0,51%, no resultado mais alto para novembro em
quatro anos.
No IGP-M, o Índice Nacional de Custo da Construção
(INCC)passou a cair 0,12% na primeira prévia de dezembro,
contra alta de 0,29% na leitura do mês anterior.
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores
de contratos, como os de aluguel de imóveis.
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Aprovado PL que amplia prazo
para registro de propriedades
em região de fronteira
(Foto:Tony Winston/ Agência Brasília) -Para a bancada
ruralista, o projeto pode trazer mais segurança jurídica para
o setor e regularizar 25 mil propriedades
O plenário da Câmara aprovou na noite de segunda-feira, 9,
projeto de lei (PL) que amplia o prazo para a regulamentação
de propriedades rurais que ficam em região de fronteira. A
medida, demanda da bancada ruralista, será agora encaminhada
ao Senado.
De autoria do deputado Leonardo (Solidariedade-MT), o projeto
amplia para 2025 o prazo para ratificação dos registros
imobiliários referentes aos imóveis rurais com origem em
títulos de alienação ou de concessão de terras devolutas
expedidos pelos Estados em faixa de fronteira.
O atual prazo de 4 anos venceu em outubro deste ano. Para a
bancada ruralista, o projeto pode trazer mais segurança
jurídica para o setor e regularizar 25 mil propriedades. “Sob
tal insegurança, os ânimos se acirram entre os proprietários,
os imóveis se desvalorizam – ou reduzem a sua liquidez -, os
financiamentos bancários ficam limitados, e os investimentos
se reduzem”, disse o parlamentar.
“Isso resulta em queda na atividade produtiva e nos empregos.”
Esse é um dos projetos prioritários da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA). A bancada trabalhou para que houvesse
quórum suficiente para a realizar a sessão dessa segundafeira.
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Bolsa Família tem abono de
Natal pago a partir de hoje
Benefício será pago com o mesmo cartão que o usuário recebe
mensalmente o auxílio financeiro. (Foto:| Irene Almeida)
A Caixa começa a pagar, nesta terça-feira (10), o benefício
Abono Natalino do Programa Bolsa Família, um pagamento
adicional que permite às famílias beneficiárias receberem, no
total, o dobro do benefício do mês de dezembro. No Pará,
925.135 famílias serão beneficiadas com o auxílio médio de R$
407,51. A ação de pagamento atende à Medida Provisória nº

898/2019, do Governo Federal.
Em dezembro de 2019, serão atendidas pelo Programa 13,1
milhões de famílias, em todos os 5.570 municípios brasileiros,
totalizando R$ 5 bilhões em pagamentos – R$ 2,5 bilhões
referentes à folha de pagamento mensal e R$ 2,5 bilhões
correspondentes ao Abono Natalino.
O benefício adicional será pago com a utilização do mesmo
cartão, nas mesmas datas e canais por meio dos quais os
beneficiários recebem normalmente as parcelas do Programa
Bolsa Família. Para as famílias que recebem as parcelas
mensais por meio de crédito em conta poupança ou conta Caixa
Fácil, os valores correspondentes ao Abono Natalino serão
creditados nessas mesmas contas.
O calendário de pagamentos é de acordo com o final do Número
de Inscrição Social (NIS) do responsável familiar apresentado
no cartão do Programa Bolsa Família, conforme segue (veja box
abaixo).
As parcelas têm validade de 90 dias a partir da data de início
de pagamento apresentada no cronograma.
O valor do benefício do Bolsa Família pode ser consultado por
meio do Aplicativo Caixa Bolsa Família, sendo que o valor do
Abono Natalino
apresentada.
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Receita
Federal
exigirá
CPF/CNPJ
nas
encomendas
internacionais
(Foto:Marcello Casal Jr./Agência Brasil ) -Medida entrará em
vigor a partir de 1º de janeiro de 2020
A Receita Federal do Brasil exigirá, a partir de 1º de janeiro
de 2020, que todas as encomendas e remessas internacionais
possuam a identificação do CPF/CNPJ/Número do Passaporte do
destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta
dessa informação poderá acarretar a proibição da entrada da
encomenda e sua devolução ao exterior ou destruição, nos casos
em que a devolução não seja possível.
Essa informação deve ser prestada na hora da compra on-line e
encaminhada juntamente com a encomenda em seu transporte. Caso
não seja informado no momento da compra, ou o remetente não os
encaminhe o dado juntamente com a remessa, os Correios possuem
uma ferramenta para prestação dessa informação na página da
internet, por meio do rastreamento ou do portal “Minhas
Importações”. Será necessário realizar o cadastro no Portal,
informando o CPF (pessoa física), CNPJ (pessoa jurídica) ou
Número do Passaporte (estrangeiro), bem como definir login e
senha.
Após o cadastro, informa a Receita, basta realizar a pesquisa
por encomendas e fazer a vinculação das remessas no ambiente
“Minhas Importações”. Somente após a prestação dessa
informação, as encomendas poderão ser apresentadas à
fiscalização aduaneira.
Por:Agência Brasil
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Bolsonaro diz que alta da
carne se deve a entressafra e
aponta queda do preço em
breve
Bolsonaro: “Estamos numa entressafra. É natural nessa época do
ano a carne subir por volta de 10%” (Foto:REUTERS/Adriano
Machado)
Presidente afirma que queda ocorrerá porque os produtores
estão investindo para aumentar a produtividade

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (9)
que a alta do preço da carne se deve a uma combinação de
entressafra com um aumento das exportações, e apontou para uma
queda em breve, após a cotação do boi gordo atingir máximas
históricas no país e pressionar a inflação.
“Estamos numa entressafra. É natural nessa época do ano a
carne subir por volta de 10%, subiu um pouco mais devido às
exportações”, disse Bolsonaro em transmissão ao vivo de vídeo
pelo Facebook, ao lado da ministra da Agricultura, Tereza
Cristina.
O presidente acrescentou que em breve o preço vai cair, uma
vez que os produtores estão investindo para aumentar a
produtividade diante da maior demanda internacional pela carne
brasileira.
“Eu estou levando pancada sobre o preço da carne. É uma
entressafra, vai diminuir esse preço, o pessoal está
investindo cada vez mais, mas não é fácil você ser agricultor
também. Pessoal sempre critica o homem do campo, desmatamento,
desmatamento. Está comprovado aqui que a gente praticamente
não precisa da Amazônia para isso daí”, acrescentou.
Durante a transmissão ao vivo, foi apresentado um estudo do
Ministério da Agricultura sobre agropecuária sustentável.
Segundo a ministra da pasta, a agropecuária brasileira “é a
mais sustentável do mundo”.
O Brasil, maior exportador global de carne bovina, está
vendendo cada vez mais para a China diante da alta da demanda
chinesa devido ao surto de peste suína africana na criação de
porcos do país asiático, o que faz com que os consumidores
brasileiros paguem mais pelo produto nos açougues do país.
[nL2N27Z1NH]
Em novembro, a inflação oficial do Brasil registrou aceleração
e o resultado mais alto em quatro anos, a 0,51%, com forte
impacto da alta dos preços das carnes.

De acordo com o IBGE, o maior impacto individual sobre o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi
exercido pelas carnes, cujos preços subiram 8,09%.
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Gás tem leve recuo no Pará,
mas produto ainda é um dos
mais caros do Brasil
Preço médio do botijão de 13 kg comercializado no Pará foi de
R$ 75,46 (Foto:Igor Mota/Redação Integrada)

Botijão 13 kg vendido no Estado teve recuo de 0,21% em
novembro
Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), com base em dados da
Agencia Nacional do Petróleo (ANP), mostra que o preço do
botijão do gás de cozinha de 13 kg comercializado no Pará teve
recuo de 0,21% em novembro, se comparado a outubro.
O preço médio do botijão de 13 kg comercializado no Pará foi
de R$ 75,46 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$
100,00). Já em outubro, o produto custava em média R$ 75,62
(com os preços variando entre R$ 66,00 a R$ 100,00).
Segundo o Dieese, o Pará está entre os sete Estados com o
preço mais alto.
Veja o preço médio nos Estados brasileiros onde o produto
estava mais caro em novembro:
Mato Grosso: R$ 95,68 (com os preços variando entre R$ 65,00 a
R$ 115,00)
Roraima: R$ 82,83 (com os preços variando entre R$ 81,00 a R$
85,00)
Acre: R$ 81,02 (com os preços variando entre R$ 76,00 a R$
87,50)
Tocantins: R$ 80,66 (com os preços variando entre R$ 70,00 a
R$ 90,00)
Rondônia: R$ 79,34 (com os preços variando entre
R$
68,00 a R$ 90,00)
Amapá: R$ 78,71 (com os preços variando entre R$ 73,00 a R$
84,00)
Pará: R$ 75,46 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$
100,00)
Ceará: R$ 74,49 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$
80,00)
Distrito Federal: R$ 73,58 (com os preços variando entre R$
60,00 a R$ 95,00)

Amazonas: R$ 73,27 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$
90,00)
Por:Redação Integrada
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Carnes, energia elétrica e
jogos de loteria impulsionam
IPCA em novembro
(Foto:Ary Souza / O Liberal) – Índice subiu 0,51% no mês,
segundo o IBGE

Apenas três itens foram responsáveis por boa parte da inflação
oficial em novembro: carnes, energia elétrica e jogos de
loteria. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) subiu 0,51% no mês, informou nesta sexta-feira, 6, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
As carnes ficaram 8,09% mais caras, uma contribuição de 0,22
ponto porcentual para o IPCA. Os jogos de azar subiram 24,35%
em novembro, segundo maior impacto no IPCA, 0,13 ponto
porcentual. A tarifa de energia elétrica aumentou 2,15% uma
contribuição de 0,09 ponto porcentual.
Como consequência, os grupos Alimentação e bebidas, Habitação
e Despesas Pessoais responderam por 82% do IPCA de novembro.
Com alta de preços de 0,72%, os alimentos contribuíram com
0,18 ponto porcentual.
O grupo Habitação teve elevação de 0,71%, com 0,11 ponto
porcentual de impacto, e o grupo Despesas Pessoais avançou
1,24%, com contribuição de 0,13 ponto porcentual.
Os demais grupos com aumentos de preços em novembro foram
Vestuário (0,35%), Educação (0,08%), Saúde e cuidados pessoais
(0,21%) e Transportes (0,30%). Houve deflação em Comunicação
(-0,02%) e Artigos de residência (-0,36%).
Por:Agência Estado
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Caixa libera FGTS a não
correntistas
nascidos
em
setembro e outubro
(Foto:Aloisio Maurício/ Fotoarena/ Estadão Conteúdo
-11.09.2019) – Trabalhador pode consultar valor disponível
para saque no site do banco, informando o número do
NIS/PIS/Pasep ou CPF
Montante pode ser sacado até 31 de março de 2020
A Caixa Econômica Federal libera o saque imediato dos R$ 500
de contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) para trabalhadores nascidos em setembro e
outubro nesta sexta-feira (6).
Os trabalhadores podem consultar se têm valores a sacar no
site da Caixa, informando número do NIS/ PIS/ Pasep ou CPF e
senha.
O montante pode ser sacado até dia 31 de março de 2020.

Os correntistas
automaticamente.
Como sacar o FGTS

da

Caixa

já

receberam

os

valores

• Lotéricas
Até R$ 100: documento de identificação válido + número do CPF.
Até R$ 500: documento de identificação válido + número do CPF
+ senha do cidadão
Publicidade
Fechar anúncio
• Autoatendimento
Até R$ 500: número do CPF + senha do cidadão.
• Agência
Até R$ 500: documento de identificação válido.
• Correspondentes
Até R$ 500: número do CPF

+ cartão cidadão + senha do cartão.

O calendário de saques termina em 18 de dezembro deste ano. O
Congresso Nacional aprovou o aumento do saque de R$ 500 para
R$ 998 (um salário mínimo). No entanto, para entrar em vigor,
o texto precisa ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Caso aprovado, os trabalhadores que já realizaram o saque do
FGTS poderão sacar a diferença em um novo calendário.
Horário de atendimento
As agências da Caixa vão trabalhar em horário estendido devido
aos saques desta sexta-feira.
Os locais que normalmente abrem às 8h funcionarão até 1 hora
depois do expedimento convencional. Já as agências que abrem
às 9h, às 10h ou às 11h vão abrir uma hora antes. O horário é
válido para sexta e segunda-feira (9).
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Brasil pode perder direito a
voto na ONU se não pagar R$
530 mi neste ano
Vista geral da sede da ONU em Nova York (Foto:REUTERS/Yana
Paskova)
Em documento interno, o secretário de Assuntos Econômicos
Internacionais, Erivaldo Gomes, chamou atenção para a
necessidade de pagamento
O Brasil poderá perder pela primeira vez o direito a voto na
Organização das Nações Unidas (ONU) se não pagar à entidade
ainda neste ano cerca de 126,6 milhões de dólares, ou 530
milhões de reais pelo câmbio atual, alertou a equipe técnica
do Ministério da Economia.
Em documento interno, o secretário de Assuntos Econômicos
Internacionais, Erivaldo Gomes, chamou atenção para a
necessidade de pagamento à ONU, destacando que o Brasil é o
segundo maior devedor da organização.
Até o fim de novembro, os compromissos que deviam ser quitados

junto à entidade somavam 415,875 milhões de dólares, sendo
143,059 milhões de dólares referentes ao orçamento regular e o
restante a compromissos com missões de paz e tribunais
internacionais vinculados ao sistema da ONU.
“Há risco considerável de que o Brasil, pela primeira vez na
história, perca o direito a voto na ONU a partir de 1º de
janeiro de 2020. Para evitar esse cenário, o valor atualizado
cujo pagamento mínimo é imprescindível, até o final deste ano,
é de 126.641.139,00 dólares”, escreveu Gomes.
Autoridades da ONU confirmaram à Reuters que a conta total do
Brasil é de cerca de 400 milhões de dólares, dos quais 143
milhões de dólares são devidos para este ano.
Sob as regras da ONU, se um país estiver em atraso em um valor
igual ou superior às contribuições devidas nos dois anos
anteriores, poderá perder seu voto na Assembleia Geral, a
menos que mostre que sua incapacidade de pagar está além de
seu controle.
Atualmente, Comores, São Tomé e Príncipe e Somália estão
sujeitos a essa regra, mas a Assembleia Geral, com 193
membros, decidiu em outubro que eles continuassem a votar.
No total, a equipe técnica da Economia formulou um pedido de 1
bilhão de reais para pagamento ainda em 2019 não só à ONU,
como também para integralizações de cotas atrasadas junto ao
BID-Invest (Corporação Interamericana de Investimentos), CAF
(Banco de Desenvolvimento da América Latina), Fonplata (Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata) e AID
(Agência Internacional de Desenvolvimento).
O valor não considera o montante devido ao Novo Banco de
Desenvolvimento (NBD), o banco dos Brics. Segundo o documento,
o pagamento ao NBD “está recebendo tratamento específico”, o
que ocorre em meio às tratativas para o Brasil assumir a
presidência do organismo.

Questionado, o Ministério da Economia não respondeu
imediatamente se irá quitar as obrigações ainda neste ano.
A ONU disse em outubro que as dívidas totais estavam em 1,385
bilhão de dólares, dos quais 860 milhões de dólares
correspondem ao orçamento regular de 2,85 bilhões de dólares
para 2019, que paga por trabalhos incluindo questões
políticas, humanitárias, de desarmamento, econômicas e
sociais, além de comunicações.
Na época, autoridades da ONU disseram que sete países são
responsáveis por 97% do que é devido –Estados Unidos, Brasil,
Argentina, México, Irã. Israel e Venezuela– enquanto 58
Estados respondem pelo resto.
Os EUA são responsáveis por 22% do orçamento regular e, em
outubro, deviam cerca de 381 milhões de dólares relativos a
orçamentos anteriores e 674 milhões de dólares do orçamento
regular deste ano.
O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse na terça que os
EUA desde então pagaram cerca de 500 milhões de dólares à
entidade e agora devem 491 milhões de dólares.
Dujarric disse que 138 dos 193 países-membros da ONU pagaram
suas obrigações com o orçamento regular, mas cerca de 772
milhões de dólares ainda são devidos para este ano.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que
introduziu medidas extraordinárias em setembro para lidar com
a falta de dinheiro –postos vagos não podem ser preenchidos,
somente viagens essenciais são permitidas e algumas reuniões
foram canceladas ou adiadas.
Guterres alertou que a ONU pode não ter dinheiro suficiente
para pagar seus funcionários em novembro, mas autoridades da
ONU disseram que pagamento parciais foram feitos por alguns
países desde então.
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Petrobras aumentará preço do
diesel a partir da quartafeira, 4
(Foto:© Paulo Whitaker/Reuters) – Segundo a Petrobras, o preço
da gasolina não será aumentado alterado
A Petrobras informou nesta terça-feira, 3, que vai aumentar o
valor do óleo diesel em 2% a partir de quarta-feira, 4, assim

como reajustar toda a cadeia do produto. O diesel marítimo vai
subir 2,1% e os destinados às térmicas subirão 2,2% (S500) e
2% (S10).
A comercialização do preço do diesel abaixo da paridade
internacional nas últimas semanas fez com que a Associação dos
Importadores de Combustíveis (Abicom) reclamasse no Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na semana passada,
alegando que o congelamento prejudica o mercado.
O preço da gasolina não foi alterado, informou a Petrobras.
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