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Reflexao~

"Há um só corpo e um só Espírito, como 
também fostes chamados em uma só esperan-
ça da vossa vocação; Um só Senhor, uma só 
fé, um só batismo; Um só Deus e Pai de todos, 
o qual é sobre todos, e por todos e em todos 
vós."

Refletindo: Paulo ao escrever este texto a 
Igreja que estava em Éfeso, queria transmitir 
a mensagem do evangelho de que não 
haveria mais distinção entre judeus e gentios, 
pois cristo morreu por TODOS que o 
confessarem como Senhor e Salvador, 
independentemente de sua denominação. 
Grande engano há nas pessoas até nos dias 
de hoje, mas o corpo é um só, a igreja é uma 
só, a questão é que a igreja não se trata dos 
templos, da denominação, da doutrina, etc... 
mas cristo refere-se a igreja como Seu corpo, 
e todo aquele que crê, é batizado e permane-
ce fiel a Cristo até a morte, pertence a igreja 
de Jesus e será salvo.

Oração: Senhor Deus obrigado porque o 
Senhor me chamou a fazer parte deste corpo, 
me deu entendimento, e mostrou que o 
templo e a denominação que eu frequento é 
apenas um lugar para reunir os membros do 
corpo, da igreja, e um local para recebermos 
alimento espiritual e louvar ao Senhor. E 
agradeço também porque esta denominação 
que frequento nunca se posicionou como a 
Igreja única e salvadora, porque se assim o 
fizera eu a consideraria herege, pois estaria se 
colocando no lugar de Cristo que é o único 
Senhor e Salvador. Obrigado Pai. Em nome 
de Jesus. Amém. 

de
Momento 

Efésios 4:4-6

Cafezinho consome 10% do valor
da refeição do brasileiro em 2022

Um dos maiores 
hábitos dos brasileiros, 
o cafezinho após o al-
moço, corresponde a 
10% do valor de uma 
refeição completa, a 
R$ 40,64, que, além do 
café, inclui o prato, a 
bebida e a sobremesa. 
O dado é da Pesquisa 
+Valor, realizada pela 
Ticket, marca de bene-
fícios de alimentação e 
refeição da Edenred 
Brasil, com cerca de 
4,5 mil estabelecimen-
tos de alimentação nas 
cinco regiões do País. 

De acordo com a 
média nacional, a bebi-
da tem sido encontra-
da a um preço médio 
de R$ 4,23, um aumen-
to de 24% em compa-
ração com o valor de 
cinco anos atrás. Em 
2018, a xícara de café 
custava em torno de R$ 
3,40. Mesmo com o 
incremento, o valor da 
bebida cresceu abaixo 
da inflação. O preço de 
cinco anos atrás corri-
gido de acordo com o 
IPCA seria de R$ 5,91. 
Esse avanço nos gastos 
acompanha as altas do 
setor cafeeiro. De acor-
do com dados do Índi-
ce Nacional de Preços 
a o  C o n s u m i d o r 

Amplo (IPCA), os pre-
ços do café moído subi-
ram 56,87% para o con-
sumidor no acumula-
do de 12 meses até jane-
iro deste ano. 

Na análise por re-
gião, o Norte se desta-
ca com a maior partici-
pação do café no valor 
total da refeição (R$ 
36,14): 13%, com a be-
bida a um preço médio 
de R$ 4,71. Na sequên-
cia, o Sul com o cafezi-
nho a R$ 4,08, que cor-
responde a 11% do va-
lor do prato a R$ 36,97. 
Em terceiro lugar, o 
Nordeste apresenta a 
bebida a um valor mé-
dio de R$ 4,30, ou 
10.6% do preço da refe-
ição, que está em R$ 
40,28. O café no Su-
deste, por sua vez, cor-
responde a 10% do va-
lor total: R$ 4,34 de R$ 
42,83. Por fim, o Cen-

tro-Oeste é a região em 
que a bebida tem a me-
nor participação no 
preço da refeição com-
pleta (R$ 34,20): 8.8%, 
a um valor médio de 
R$ 3,03. 

Quando o estudo é 
realizado por tipo de 
serviço, o cafezinho 
que completa o prato 
Comercial, a R$ 3,94 é 
o que apresenta maior 
participação (12.8%) 
no valor total da refei-
ção, que tem preço mé-
dio de R$ 30,59. Já no 
Autosserviço, cujo pra-
to custa, em média, R$ 
35,91, a bebida corres-
ponde a 12.3% do va-
lor (R$ 4,43). No A La 
Carte, que tem preço 
médio de R$ 64,83, o 
café representa uma 
fatia de 8.7%, a um cus-
to de R$ 5,66. No prato 
Executivo, por sua vez, 
que apresenta o valor 

médio de R$ 50,23, a 
bebida corresponde a 
8.1%, com o preço de 
R$ 5,08. 

“A Pesquisa +Valor 
oferece informação às 
empresas para que pos-
sam avaliar o valor do 
benefício concedido 
aos seus empregados, 
contribuindo para a 
nutrição equilibrada 
dos trabalhadores por 
facilitar e proporcio-
nar, por meio do bene-
fício, o acesso à ali-
mentação de qualida-
de. A iniciativa vai ao 
encontro do objetivo 
da Ticket, que há mais 
de 45 anos mantém-se 
comprometida com 
iniciativas que visam o 
bem-estar e a melhora 
da qualidade de vida e 
saúde dos trabalhado-
res”, avalia Felipe Go-
mes, Diretor-Geral da 
Ticket. 

Foto: divulgação 
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Saiba como tirar cheiro de
urina de cachorro do sofá 

Quem tem cachor-
ro em casa sabe que 
uma das coisas mais 
difíceis é ensinar o pet a 
fazer xixi no lugar pré-
definido. Inclusive, mu-
itos animais de estima-
ção elegem os piores 
locais do lar como área 
sanitária, como o sofá. 
Por falar nisso, você 
sabe como tirar cheiro 
de urina do sofá? 

Essa dica é muito 

útil, principalmente, 
para os tutores de filho-
tes, que ainda não se 
adaptaram às regras da 
casa, ou cachorrinhos 
machos, que adoram 
marca r  t e r r i tó r io. 
Além de incômodo, 
esse problema pode 
acabar com os móveis. 

Felizmente, existe 
uma solução. Para sa-
ber como tirar cheiro 
de urina do sofá, fique 
conosco e aprenda al-
gumas dicas úteis. Nes-

te conteúdo, vamos 
ensinar qual é o melhor 
produto e como educar 
o seu pet para fazer as 
necessidades fisiológi-
cas no lugar certo. 

Qual é o jeito certo 
de eliminar cheiro de 

urina do sofá? 

É difícil encontrar 
quem não se incomode 
com o cheiro de urina 
ao sentar-se no sofá. 
Por mais que a limpeza 

da casa seja rigorosa, 
quando há cachorro e 
gato na residência, o 
risco deles fazerem as 
necessidades no sofá é 
muito alto. 

Então, o melhor é 
aprender como tirar 
cheiro de urina do sofá 
de maneira eficiente e 
definitiva. Afinal, de 
nada adianta uma casa 
limpa, mas com  o sofá 
mau cheiroso e man-
chado de xixi. Para is-
so, existem produtos 

muito eficientes, vendi-
dos em diferentes for-
matos: pó ou spray. 

Siga as instruções 
descritas na embala-
gem dos produtos para 
tirar cheiro de urina. 
Vale lembrar que, em 
alguns casos, será ne-
cessário diluir o com-
ponente em pó na água 
p a r a  a  a p l i c a ç ã o. 
Assim, fique atento ao 
manual. 

Já o spray traz mais 
praticidade, por não 
precisar adicionar na-
da para o uso. O indi-
cado é, em primeiro 
lugar, tirar o excesso do 
xixi, aplicar o spray no 
local e esperar secar 
naturalmente.  

Como escolher o 
produto certo? 

Saber como tirar 
cheiro de urina de ca-
chorro do sofá passa 
pela escolha certa do 
produto ut i l izado. 
Além de escolher entre 
pó ou spray, é impres-
cindível estar atento 
aos detalhes do artigo. 
Alguns podem ser cru-
ciais para os cuidados 
com a saúde do pet e a 
conservação do móvel, 
tais como: 

- ser 100% friendly: 
significa que, ao tirar o 
odor e as manchas, não 

é necessário manter o 
animal longe até o pro-
duto secar, ou seja, o 
componente não é tóxi-
co para os cães e os ga-
tos; 

- ser indicado para 
uso em tecido: esse de-
talhe é importante 
quando você for apren-
der como tirar cheiro 
de urina do sofá de teci-
do. 

Caso o seu sofá seja 
de outros materiais, 
como couro, procure o 
produto certo para is-
so. Inclusive, uma dica 
é correr para encontrar 
uma solução porque o 
material costuma ficar 
amarelado e com o che-
iro impregnado com 
facilidade.  

Além disso, lembre-
se que as receitas casei-
ras não são as mais indi-
cadas. Embora sejam 
acessíveis, essas mistu-
ras podem danificar o 
móvel ou trazer algum 
dano para o animal e 
ainda não gerar o resul-
tado esperado.  

Como você viu, é 
perfeitamente possível 
tirar cheiro de urina de 
cachorro do sofá, mas, 
ainda assim, não deixa 
de ser um trabalho in-
conveniente. Por isso, 
vamos explicar como 
ensinar o pet a urinar 
no local correto. 

Prefeitura de Colatina tem ponto 
fixo de coleta de óleo

Não sabe o que fa-
zer com o óleo de cozi-
nha usado? Agora, a 
Prefeitura conta com 

um ponto fixo de cole-
ta. Para não agredir o 
meio ambiente e ainda 
dar um destino susten-
tável para o óleo, siga 
sempre o passo a passo: 

– Cada vez que não 
for mais usar o óleo 
que sobrou da receita 
ou fritura anterior, colo-
que o restante em uma 
garrafa plástica PET;

– Leve as garrafas 
cheias que você sepa-
rou até o ponto de cole-
ta na Seduma;

– Receba uma barra 
de sabão ecológico fei-

ta com o óleo devida-
mente descartado! 

A Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvi-
mento Urbano e Meio 
Ambiente (Seduma) 

fica na rua Oséias Amo-
rim, 43, bairro Adélia 
Gilbert. É o prédio do 
antigo Tiro de Guerra. 
O horário de funciona-
mento é das 7h às 16h.

PMC

Foto: Editora Hoje 

Por mais que a limpeza da casa seja rigorosa, quando há cachorro e gato 
na residência, o risco deles fazerem as necessidades no sofá é muito alto

Petz.com.br
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Petrobras atinge lucro líquido 
de R$ 54,3 bilhões no trimestre

A Petrobras atingiu 
lucro líquido de R$ 54,3 
bilhões no segundo tri-
mestre deste ano. O re-
sultado foi anunciado 
na quinta-feira (28), cre-
ditado à forte geração 
de caixa, refletindo o 
desempenho operacio-
nal e o aumento do pre-
ço de mercado do pe-
tróleo. 

O diretor financeiro 
e de relacionamento 
com investidores, Ro-
drigo Araujo Alves, res-
saltou que os resultados 
mostram a resiliência e 
a solidez da compa-
nhia, que é capaz de 
gerar resultados susten-
táveis, seguindo com 
sua trajetória de criação 
de valor. 

“Em linha com nos-
so compromisso de dis-
tribuir nossos resulta-

dos, aprovamos remu-
neração aos acionistas 
de R$ 6,73 por ação or-
dinária e preferencial. 
Adicionalmente, reco-
lhemos o total de R$ 
77,3 bilhões em tributos 
e participações gover-
namentais no segundo 
trimestre. No ano fo-
ram cerca de R$ 147 
bilhões, um aumento de 
92% na comparação 
com primeiro semestre 
do ano passado”, disse 
Alves. 

De acordo com a 
Petrobras, o lucro líqui-
do no trimestre refletiu 
principalmente a valori-
zação do preço do pe-
tróleo tipo brent no pe-
ríodo. O resultado tam-
bém foi impactado pelo 
ganho de capital de R$ 
14,2 bilhões referente 
ao acordo de copartici-
pação em Sépia e Ata-
pu. 

“Desconsiderados 
os itens especiais, o lu-
cro líquido recorrente 
no trimestre foi de R$ 
45 bilhões. Esses fatores 
explicam também o 
c r e s c i m e n t o  d o 
EBITDA (lucro antes 
dos juros, impostos, 
depreciação e amorti-
zação, tradução livre do 
inglês) recorrente para 
R$ 99,3 bilhões (+27% 
comparado ao primeiro 
trimestre de 2022) e do 
fluxo de caixa livre para 
R$ 63,4 bilhões (+57% 
comparado ao primeiro 
trimestre de 2022)”, 
destacou a estatal. 

Pré-sal 

O avanço da produ-
ção do petróleo do pré-
sal, aumentando a par-
ticipação do segmento 
de exploração e produ-
ção de petróleo e gás 

(E&P) nos resultados 
da companhia, junta-
mente com a gestão de 
portfólio e os esforços 
para melhoria de efi-
ciência, faz com que 
seus resultados estejam 
mais expostos, positiva-
mente, a cenários favo-
ráveis de preços de pe-
tróleo. 

“A melhora percebi-
da nos resultados, medi-
dos pelo retorno sobre o 
capital, estão aderentes 
aos riscos envolvidos 
nesse segmento de negó-
cio (E&P) e aproxima a 
rentabilidade da Petro-
bras - historicamente 
inferior - da média de 
seus pares”, explicou a 
companhia. 

Dividendos 

A Petrobras ressal-
tou que as atividades 
geraram retorno signifi-

cativo para a sociedade, 
por meio de dividendos 
e do pagamento de tri-
butos. Somente no pri-
meiro semestre de 2022, 
a Petrobras já pagou R$ 
179 bilhões aos cofres 
públicos, sendo R$ 147 
bilhões entre tributos e 
participações governa-
mentais e cerca de R$ 
32 bilhões de dividen-
dos para a União, pagos 
até julho. Os pagamen-
tos de dividendos e de 
tributos para a adminis-
tração pública, quando 
somados, superam o 
valor do lucro reporta-
do no período. 

Com a aprovação de 
nova parcela de divi-
dendos anunciada nes-
tas quinta-feira, o valor 
da remuneração do seu 
acionista majoritário - a 
União - somará R$ 64,1 
bilhões este ano. 

“O dividendo pro-

posto está alinhado à 
Política de Remunera-
ção aos Acionistas, que 
prevê que, em caso de 
endividamento bruto 
inferior a US$ 65 bi-
lhões, a Petrobras pode-
rá distribuir aos seus 
acionistas 60% da dife-
rença entre o fluxo de 
caixa operacional e as 
aquisições de ativos imo-
bilizados e intangíveis 
(investimentos). Além 
disso, a Política tam-
bém prevê a possibilida-
de de pagamento de 
dividendos extraordiná-
rios, desde que a susten-
tabilidade financeira da 
companhia seja preser-
vada”, frisou a estatal. 

A íntegra do relató-
rio de desempenho fi-
nanceiro referente ao 
segundo trimestre pode 
ser acessada na página 
da companhia na inter-
net. 

EBC Economia

Resultado foi creditado à forte geração de caixa da estatal 

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil 
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Findes e prefeituras do Norte do ES firmam 
acordo para estimular parcerias público-privadas 

A Federação das 
Indústrias do Espírito 
Santo (Findes) e o con-
sórcio ProdNorte – 
formado por 12 muni-
cípios do Norte capi-
xaba – firmaram na 
terça-feira (26) um ter-
mo de cooperação pa-
ra estimular implanta-
ção de projetos de con-
cessões e Parcerias Pú-
blico-Privadas (PPPs) 
no Estado.  

A iniciativa será 
viabilizada por meio 
do programa de Acele-
ração das Alianças Pú-
blico-Privadas (APPs) 
da Findes, e tem o obje-
tivo de contribuir para 
a melhoria da infraes-
trutura, do ambiente 
de negócios e para o 
desenvolvimento soci-
oeconômico dos muni-
cípios e do Espírito 
Santo como um todo.  

A assinatura do con-
vênio aconteceu na 
sede da Federação, em 
Vitória, e reuniu prefe-
itos, lideranças empre-
sariais e autoridades. 
Na ocasião, a presi-

dente da Findes, Cris 
Samorini, agradeceu a 
participação dos gesto-
res e a confiança na 
entidade para a reali-
zação desse projeto.  

“Sabemos que exis-
tem muitos desafios a 
serem superados pelos 
municípios, mas tam-
bém existem muitas 
oportunidades que po-
demos, de forma con-
junta, trabalhar para 
alcançarmos melhori-
as. E, para nós, é muito 
importante receber 
essa confiança de vo-
cês, prefeitos. Nossa 
gestão tem um com-

promisso imenso com 
o diálogo e com o avan-
ço em resultados que 
nos levem ao cresci-
mento.”  

O presidente do Tri-
bunal de Contas do 
Estado (TCES), Rodri-
go Chamoun, também 
esteve presente no even-
to de assinatura do ter-
mo de cooperação e 
elogiou a iniciativa da 
Findes de auxiliar as 
prefeituras, de forma 
técnica, a estruturar as 
PPPs.  

Ele destacou que o 
órgão também tem tra-
balhado para ajudar na 

melhoria do ambiente 
de negócios, lembrou 
que o TCES criou um 
setor de desestatização 
para acompanhar os 
processos e reforçou a 
importância da segu-
rança jurídica envol-
vendo o tema.  

Para o prefeito de 
Montanha e presiden-
te do ProdNor te , 
André Sampaio, a coo-
peração entre o con-
sórcio e a Findes tende 
a trazer excelentes fru-
tos para os municípios, 
especialmente em áre-
as como infraestrutu-
ra, saneamento e ener-

gia. “Estou muito feliz 
de saber que podemos 
contar com a Findes 
para estruturar os mu-
nicípios. Este é um so-
nho para nós.” 

Paulo Meneguelli, 
subsecretário de Esta-
do de Integração e De-
senvolvimento Regio-
nal da Sectides, para-
benizou os envolvidos 
pela parceria. “É mui-
to importante a defini-
ção de pautas e priori-
dades conjuntas. Mui-
ta coisa boa pode acon-
tecer quando a gente se 
une. O Estado está no 
caminho certo e tem 

muito mais coisa boa 
para ser realizada.” 

Na visão do vice-
presidente da Findes, 
Paulo Barona, no país, 
há uma grande neces-
sidade por investimen-
tos em infraestrutura 
na área pública, mas 
existem muitas limita-
ções fiscais que impe-
dem que projetos se-
jam realizados na velo-
cidade desejada. “Por 
isso, a aproximação 
entre os entes públicos 
e o setor privado é uma 
iniciativa tão impor-
tante e uma alternativa 
para atrair e aplicar 
recursos em áreas ex-
tremamente sensíve-
is.” 

Prodnorte 

O consórcio Prod-
Norte é formado pelos 
municípios de: Boa 
Esperança, Conceição 
da Barra, Ecoporanga, 
Jaguaré, Montanha, 
Mucurici, Nova Vené-
cia, São Mateus, Pedro 
Canário, Pinheiros, 
Ponto Belo e Vila Pa-
vão. 

Federação das Indústrias e consórcio ProdNorte assinaram termo de 
cooperação para estimular o desenvolvimento socioeconômico capixaba

Fotos: Siumara Gonçalves

Assessoria/Findes
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Contas públicas fecham maio com 
déficit de R$ 33 bilhões, informa BC 

As contas do setor 
público consolidado, 
formado por governo 
federal, estados, muni-
cípios e empresas esta-
tais, registraram déficit 
primário de R$ 33 bi-
lhões em maio deste 
ano. As informações, 
divulgadas pelo Banco 
Central (BC), mostram 
que o saldo negativo foi 
maior que o registrado 
em maio do ano passa-
do, quando as contas 
fecharam com déficit 
de R$ 15,5 bilhões.

De acordo com o 
relatório de Estatísticas 
Fiscais, o resultado é 
decorrente de déficit 
no Governo Central e 
das empresas estatais, 
na ordem de R$ 40 bi-

lhões e R$ 307 milhões, 
respectivamente. Já os 
governos regionais re-
gistraram superavit de 
R$ 7,3 bilhões no mês. 

O documento infor-
ma ainda que, nos 12 
meses encerrados em 
maio, o superávit pri-
mário do setor público 
consolidado atingiu R$ 
119,9 bilhões, equiva-
lente a 1,32% do Pro-
duto Interno Bruto 
(PIB). 

O resultado primá-
rio é formado pelas re-
ceitas menos as despe-
sas, sem considerar o 
pagamento de juros da 
dívida pública. 

Juros 

Os juros nominais 
do setor público conso-

lidado atingiram R$ 33 
bilhões em maio, frente 
a R$ 21,9 bilhões em 
maio de 2021. De acor-
do com o BC, o resulta-
do decorreu, em espe-
cial, do aumento da 
taxa Selic no período, 
mais do que compen-
sando a melhora na 
trajetória das opera-
ções de swap cambial 
(ganho de R$11 bilhões 
em maio de 2021 e de 
R$26,7 bilhões em ma-
io de 2022). 

O swap cambial é a 
venda de dólares no 
mercado futuro. Os 
resultados dessas ope-
rações são transferidos 
para o pagamento dos 
juros da dívida pública, 
como receita, quando 
há ganhos, e como des-
pesa, quando há per-

das. 
No acumulado em 

12 meses até maio, os 
juros nominais somam 
R $  5 0 0 , 5  b i l h õ e s 
(5,51% do PIB), com-
parativamente a R$ 
295,6 bilhões (3,7% do 
PIB) nos 12 meses até 
maio de 2021. 

O BC informou ain-
da que o resultado no-
minal do setor público 
consolidado, que inclui 
o resultado primário e 
os juros nominais, foi 
deficitário em R$ 66 
bilhões, em maio de 
2022. No acumulado 
de 12 meses, o déficit 
nominal alcançou R$ 
380,6 bilhões (4,19% 
do PIB), elevando-se 
0,26 ponto percentual 
em relação ao déficit 
acumulado até abril de 

2022. 

Dívida Pública 

A Dívida Líquida 
d o  S e t o r  P ú b l i c o 
(DLSP), que corres-
ponde ao balanço entre 
o total de créditos e dé-
bitos dos governos fede-
ral, estaduais e munici-
pais, fechou o mês de 
maio em R$ 5,3 tri-
lhões, o que correspon-
de a 58,8% do PIB, 

com aumento de 0,5 
ponto percentual no 
mês. 

Já a Dívida Bruta 
do Governo Geral 
(DBGG) – que conta-
biliza apenas os passi-
vos dos governos fede-
ral, estaduais e munici-
pais – chegou a R$ 7,1 
trilhões ou 78,2% do 
PIB em maio de 2022, 
com redução de 0,8 
ponto percentual do 
PIB no mês. 

Indicador de Incerteza da 
Economia fica estável em julho

O Indicador  de 
Incerteza da Econo-
mia (IIE-Br) da Funda-
ção Getulio Vargas 
(FGV) subiu 0,2 ponto 
em julho, para 120,8 
pontos, maior nível 
desde março deste ano 
(121,3 pontos). Segun-
do a economista do 
Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV, 
Anna Carolina Gouve-
ia, o indicador ficou 
praticamente estável 
em julho, acima dos 
120 pontos, um pata-
mar historicamente 
elevado. 

“O resultado conti-

nua sendo influencia-
do pela pressão inflaci-
onária no Brasil e no 
mundo e à política de 
aperto monetário glo-
bal, colocando em xe-
que o crescimento mun-
dial nos próximos me-
ses. No Brasil, adicio-
nalmente, houve piora 
do cenário fiscal para 
2023, e do cenário polí-
tico, com a proximida-
de das eleições presi-
denciais. Diante deste 
cenário, é possível que 
o indicador continue a 
oscilar em níveis ainda 
elevados nos próximos 
meses”, afirmou a eco-
nomista. 

Segundo a FGV, os 

dois componentes do 
indicador caminharam 
em sentidos opostos 
em julho. O compo-
nente de Mídia subiu 
três pontos, para 117,7 
pontos, contribuindo 
com 2,6 pontos para o 
índice agregado. 

Já o componente de 
Expectativas, que me-
de a dispersão nas pre-
visões de especialistas 
para variáveis macroe-
conômicas, recuou 
11,1 pontos, para 124,7 
pontos, contribuindo 
negativamente com 
2,4 pontos para a evo-
lução na margem do 
IIE-Br. 

“Apesar do forte 

recuo do componente 
de Expectativa do IIE-
Br no mês, este indica-
dor se mantém em pata-
mar elevado, refletindo 

as heterogeneidades 
das previsões dos espe-
cialistas para variáveis 
chaves na economia. O 
recuo de julho devolve 

apenas 31% da alta de 
36,2 pontos do IIE-Br 
Expectativa entre feve-
reiro e junho”, disse 
Anna Carolina. 

EBC Economia

Índice variou 0,2 ponto percentual, para 120,8 pontos 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil 
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Taxa de desemprego cai para
9,3% no segundo trimestre

A taxa de desem-
prego alcançou 9,3% 
no trimestre encerrado 
em junho, o que repre-
senta queda de 1,8 pon-
to percentual em rela-
ção ao trimestre ante-
rior. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), é o menor pa-
tamar para o período 
desde 2015, quando 
ficou em 8,4%. 

O número de de-
s empregados  ca iu 
15,6% no trimestre e 
atingiu 10,1 milhões 
de pessoas, 1,9 milhão 
a menos que no trimes-
tre anterior. Os núme-
ros estão na Pesquisa 
Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) 
Contínua, divulgada 
pelo IBGE. 

Para a coordenado-
ra de Pesquisas por 
Amostra de Domicíli-
os do IBGE, Adriana 
Beringuy, o movimen-
to de retração da taxa 
de desocupação no 
segundo trimestre é 
semelhante ao obser-
vado em outros anos. 
“Em 2022, contudo, a 
queda mais acentuada 
dessa taxa foi provoca-
da pelo avanço signifi-
cativo da população 
ocupada em relação ao 
primeiro trimestre”, 
apontou. 

População ocupada 

Os dados da pes-
quisa revelam que a 
população ocupada é a 
maior desde o início 
da série histórica da 
pesquisa, em 2012. O 
contingente foi estima-
do em 98,3 milhões, o 
que equivale a alta de 
3,1% se comparado ao 

trimestre anterior. 
Ao todo, representa 

3 milhões de pessoas a 
mais no mercado de 
trabalho. Entre eles 1,1 
milhão estão na infor-
malidade. “Na compa-
ração com o mesmo 
período do ano passa-
do, o aumento é de 8,9 
milhões de trabalha-
dores. Com o cresci-
mento, o nível da ocu-
pação - percentual de 
ocupados na popula-
ção em idade para tra-
balhar -, foi estimado 
em 56,8%, avançando 
1,6 ponto percentual. 
frente ao trimestre an-
terior”, completou o 
IBGE. 

O número de traba-
lhadores informais foi 
estimado em 39,3 mi-
lhões e também é o ma-
ior da série histórica 
do indicador, que co-
meçou em 2016. Em 
relação ao trimestre 
anterior, significa avan-
ço de 2,8% (1,1 milhão 
de pessoas). Fazem 
parte dessa população 
os trabalhadores sem 
carteira assinada, em-
pregadores e conta pró-
pria sem CNPJ, além 
de trabalhadores fami-

liares auxiliares. 
A taxa de informa-

lidade ficou em 40% 
no trimestre encerrado 
em junho. Segundo 
Adriana Beringuy, en-
tre outros fatores, os 
números sofreram in-
fluência, nesse segun-
do trimestre, da reto-
mada do crescimento 
do número de traba-
lhadores por conta pró-
pria sem CNPJ, que 
havia caído no primei-
ro trimestre. 

“Além disso, outras 
categorias principais 
da informalidade, que 
são os empregados 
sem carteira no setor 
privado e os trabalha-
dores domésticos sem 
carteira, continuaram 
aumentando”, infor-
mou. 

Conta própria 

O número de traba-
lhadores por conta pró-
pria, somados os for-
mais e os informais, foi 
estimado em 25,7 mi-
lhões. Esse é o maior 
contingente para um 
trimestre encerrado 
em junho desde 2012. 
Frente ao trimestre 

anterior houve alta de 
1,7% (431 mil pessoas) 
e de 4,3% (1,1 milhão 
de pessoas) em relação 
ao mesmo período do 
ano passado. 

Entre os emprega-
dos sem carteira assi-
nada no setor privado 
houve crescimento de 
6,8% ou mais 827 mil 
pessoas, se comparado 
ao último trimestre. 
“Com isso, o contin-
gente também foi o 
maior da série, ao ser 
estimado em 13 mi-
lhões de pessoas", in-
formou o IBGE. 

O número de traba-
lhadores domésticos 
sem carteira cresceu 
4,3% no período, o 
equivalente a 180 mil 
pessoas. Com a alta, 
essa categoria passou a 
ser formada por 4,4 
milhões de trabalhado-
res”. 

A pesquisa mostrou 
ainda que o crescimen-
to no número de infor-
mais está relacionado 
a algumas atividades 
do setor de serviços, 
impactadas pelas medi-
das de isolamento soci-
al durante a pandemia. 

De acordo com a 

coordenadora, é possí-
vel observar que parte 
importante dos servi-
ços, como os prestados 
às famílias, tem grande 
participação de traba-
lhadores informais e 
está influenciando es-
sa reação da ocupação. 
“Isso também tem 
ocorrido na constru-
ção, setor com parcela 
significativa de infor-
mais. Então, a infor-
malidade tem um pa-
pel importante no cres-
cimento da ocupa-
ção”, completou. 

No mercado de tra-
balho formal, a maior 
elevação em termos 
absolutos ocorre nos 
empregados com car-
teira assinada no setor 
privado. A categoria 
cresceu 2,6% no tri-
mestre, um acréscimo 
de 908 mil pessoas. No 
ano, o aumento é de 
3,7 milhões de traba-
lhadores ou 11,5%. 

Já o número de em-
pregadores com CNPJ 
ficou estável se compa-
rado ao último trimes-
tre. Na comparação 
anual, subiu 12,7%. 
Dos 4,2 milhões de 
empregadores, 3,4 mi-

lhões ou 81% são for-
mais. 

Rendimento 

O IBGE estimou o 
rendimento médio real 
habitual em R$ 2.652. 
O valor representa esta-
bilidade na compara-
ção com o primeiro 
trimestre. No ano, 
apresentou queda de 
5,1%. 

E m  m ov i m e n t o 
contrário, a massa de 
rendimento, que é a 
soma dos rendimentos 
pagos a pessoas ocupa-
das, atingiu R$ 255,7 
bilhões, um aumento 
de 4,4%, na compara-
ção com o trimestre 
anterior e de 4,8% em 
relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 

Na visão da coorde-
nadora, os resultados 
refletem a expansão da 
ocupação no trimestre. 
“Embora não haja au-
mento no rendimento 
médio dos trabalhado-
res, houve crescimento 
da massa de rendimen-
to porque o número de 
pessoas trabalhando é 
bastante elevado”, rela-
tou. 

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil 
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