
Mínimovai subir 1,5% acimada inflação
Valor chegará a R$ 1.302,00 em janeiro do próximo ano, segundomedida provisória assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro

O
salário mínimo terá au-
mentoreal em2023.Me-
didaprovisóriaassinada

ontem pelo presidente Jair Bolso-
naro (PL) e publicada em edição
especial do Diário Oficial da União
assegura um piso de R$ 1.302 a
partir de janeiro de 2023, um
aumento de R$ 90 em relação
ao salário em vigor. O mínimo
não contou com reajustes reais
em 2020, 2021 e 2022.

Em nota conjunta, o Ministé-
rio da Economia e do Ministério
do Trabalho e Previdência afir-
maram que a correção do valor
do salário mínimo do próximo
ano considera uma variação es-
timada de 5,81% para o Índice
Nacional de Preços ao Consumi-

dor (INPC), referente ao período
de janeiro a dezembro de 2022,
acrescida de um ganho real em
torno de 1,5%.

No caso dos trabalhadores que
recebem por dia ou por hora, o
valor mínimo a ser pago na jor-
nada diária será de R$ 43,40 e o
valor pago por hora será de R$
5,92. O valor é aplicável a todos
os trabalhadores, do setor públi-
co e privado, como também pa-
ra as aposentadorias e pensões.

A medida provisória será en-
viada ao Congresso Nacional, pa-
ra ser convertida em lei. Antes
do segundo turno das eleições, o
presidente, na disputa pela ree-
leição, prometeu que aumentaria
o salário mínimo para R$ 1.400

se eleito. O valor de R$ 1.302 já
estava previsto no Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA) de
2023 divulgado em agosto pela
pasta da Economia.

Já eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) afirmou no dia 2 de-
zembro que, no seu governo, o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) seria repartido com
todos e criaria uma política de
reajuste anual do salário míni-
mo acima da inflação. “Vamos
dizer aos trabalhadores que todo
ano haverá aumento real”, disse.
Em novembro, a equipe de tran-
sição de Lula havia afirmado que
o reajuste seria entre 1,3% e 1,4%
acima da inflação. (Da Redação

como Correio Braziliense)
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Novomínimo representa R$ 90 acima do salário atual

CURTA[
FGTS

Saque extra
termina
nesta quinta
Trabalhadores que
pretendem realizar o
saque extraordinário do
Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço
(FGTS), no valor de até
R$ 1.000, têm até o dia
15 deste mês para fazer a
solicitação à Caixa
Econômica Federal. O
pedido é válido para
quem não recebeu os
valores automaticamente
pelo aplicativo Caixa Tem
ou teve os valores
creditados no aplicativo,
mas não movimentou o
dinheiro no prazo de 90
dias. Segundo a Caixa, o
saque extraordinário foi
creditado para cerca de
45,9 milhões de
trabalhadores no país.
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Outubro/2022 0,59
Setembro/2022 -0,29
Agosto/2022 -0,36
Julho/2022 -0,68

BOLSAS (em %)><
IBOVESPA

-2,02
DOW JONES

+528,58

09/dezembro 5,246
08/dezembro 5,216
07/dezembro 5,206 5,7975,312

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

14,03

SELIC

Em% ao ano

13,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6778 0,6778
(+1,26%)

IPCA do IBGE (em%)


