
INSS volta atrás e nega
interromper serviços
Órgão havia encaminhado aoMinistério da Economia ofício anunciando riscos
de paralisação de atividades por conta dos cortes no Orçamento, sob pressão

A
pós a divulgação de ofí-
cio, assinado pelo pre-
sidente do Instituto Na-

cional do Seguro Social (INSS),
Guilherme Gastaldello, a autar-
quia declarou, por meio de no-
ta, ontem à tarde, que os cor-
tes orçamentários do governo
federal não irão interromper
as atividades do órgão.

“As restrições orçamentárias
impostas neste fim de ano não
ocasionarão interrupção dos
serviços do INSS aos segurados.
E que não haverá fechamento
das unidades. O atendimento
ao público está mantido”, in-
formou hoje.

O aviso é feito em nome do Mi-
nistério do Trabalho e Previdên-
cia e pelo INSS e vai de encontro
às informações de um ofício que
teria sido enviado do órgão ao
Ministério da Economia na úl-
tima sexta-feira (2). Além desse
documento, outros pedidos de
suplementação orçamentária já
haviam sido encaminhados para
arcar com as despesas do fim do
ano, mas não tiveram respostas.

A nota ainda garante que to-

dos os pagamentos serão feitos,
estando “assegurados”. “Reforça-
mos também que todos os paga-
mentos dos benefícios operacio-
nalizados pelo INSS, como apo-
sentadorias, pensões, benefícios
por incapacidade, além dos as-
sistenciais (como o BPC), entre
outros, estão assegurados”, es-
clarece o texto.

O Ministério da Economia ale-
gou que, apesar de “desafiado-

ra” a questão orçamentária pa-
ra o fim deste ano, estão con-
firmados os repasses às despe-
sas obrigatórias. Neles estão in-
cluídos, por exemplo, os paga-
mentos aos usuários do INSS e
os benefícios assistenciais, co-
mo BPC, Auxílio Brasil, Segu-
ro Desemprego, folha dos ser-
vidores públicos.

Além disso, a pasta informou

que o “incremento atípico aci-
ma do esperado” para a Previ-
dência Social, em conjunto com
a despesa ocasionada pelo cum-
primento da Lei Paulo Gustavo
— que prevê o repasse de R$ 3,8
bilhões aos estados, municípios e
Distrito Federal para incentivar
o setor cultural — “pressiona o
espaço dentro do teto de gastos”.

“No total, houve um aumento
da projeção para despesas com
o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) (não computadas
sentenças judiciais), entre a Lei
Orçamentária de 2022 e a últi-
ma avaliação bimestral de des-
pesas, de R$ 9,2 bilhões na ótica
financeira e de R$ 13 bilhões na
ótica orçamentária”, continuou.

Por esse motivo, a pasta quer
que cada ministério elenque as
despesas prioritárias. Um rela-
tório poderá trazer “números
mais precisos de 2022” e, com
isso, as despesas obrigatórias
poderão ser analisadas e aten-
didas por consequência de uma
possível abertura de espaço fis-
cal em relação ao teto de gastos.
(CorreioBraziliense)

Divulgada ontem, a Pesqui-
sa Nacional da Cesta Básica de
Alimentos, realizada pelo De-
partamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconô-
micos (DIEESE), apontou uma
retração de 1,27% no custo da
cesta básica no Recife durante
o mês de novembro deste ano.

Custando R$ 551,30 em mé-
dia, a cesta acumula uma va-
riação de 3,56% nos últimos on-
ze meses, o que corresponde a
um aumento de R$ 18,93. En-
tre outubro e novembro deste
ano, nove dos doze produtos
que compõe a cesta no Recife
tiveram redução no preço mé-
dio: o leite (-8,61%), a banana (-

4,03%), o feijão (-1,82%), o pão
(-1,27%), o óleo de soja (-1,02%),
o tomate (-0,94%), a carne (-
0,58%), o açúcar (-0,46%) e o ca-
fé (-0,28%). Subiram a farinha
de mandioca (+5,64%), o arroz
( 1,81%) e a manteiga ( 1,28%).

No acumulado do ano, ape-
nas o tomate (-36,79%), o arroz
(-8,61%), e a carne (-1,57%) apre-
sentaram declínio no preço
médio. As elevações ficaram
por conta do leite ( 47,03%), a
farinha de mandioca ( 37,88%),
a manteiga ( 26,45%), o pão (
25,81%), o café ( 25,18%), o fei-
jão ( 16,51%), o açúcar ( 4,09%),
a banana ( 1,06%), e o óleo de
soja ( 0,21%). (ABr)
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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

+0,72
DOW JONES

-1,03

11/novembo 5,334
10/novembo 5,397
09/novembo 5,182 5,5155,270

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,81

SELIC

Em% ao ano

13,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6448 0,6448
(-0,25%)

IPCA do IBGE (em%)
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