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Serra minimiza alta popularidade de Lula
O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, minimizou ontem
os efeitos da popularidade em alta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
na corrida ao Palácio do Planalto. Em entrevista à Rádio Bandeirantes,
Serra afirmou que “Lula não é candidato”. E acrescentou: “Como não
são candidatos os outros ex-presidentes, o Collor, o Sarney, o Itamar
Franco e o Fernando Henrique”. Serra também negou que tenha receio de
ser associado ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

● FGV anuncia Índice de Preços
ao Consumidor-S referente à
segunda quadrisemana de abril.
● Receita Federal libera da malha
fina um lote de declarações do IR
de 2006. A consulta poderá ser
feita a partir das 9h no site da
receita www.fazenda.receita.gov.br.

AGENDA DO DIA
Henrique Manreza

No trimestre,
são 657 mil
novos postos
Resultado seria 30% da meta
do governo de gerar 2 milhões
de empregos este ano

Mais um recorde mensal na série
histórica do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged). O resultado divlulgado
ontem foi o melhor para meses de
março da série histórica, que teve
início em 1992. Foram geradas
266.415 vagas, segundo infor-
mou o ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi. O segundo
melhor resultado foi em março de
2008, com 206.556 novas vagas.

No acumulado do trimestre,
foram gerados 657.259 empre-
gos, o que representou mais de
30% da meta de 2 milhões de
novos empregos prometida pelo
governo para 2010. A expectati-
va de Lupi é de que o mês de
abril seja o melhor de toda a sé-
rie histórica. “Em abril serão ge-
rados 340 mil postos de traba-
lho, ultrapassando o melhor mês
até hoje, que foi junho de 2008,
com 309 mil novas vagas”.

Segundo Lupi, a única preo-
cupação com a economia do país
é com o aumento da taxa de ju-
ros e apela para que isto não
aconteça. “Estamos em um ciclo
virtuoso. O Brasil não pode ma-
tar a galinha dos ovos de ouro
que é a produção”, afirmou.

Emprego X PIB
É possível que o Brasil esteja vi-
vendo um ciclo virtuoso em que
o mercado de trabalho reali-
menta o crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB) e este gera
ainda mais empregos. A opinião
foi dada à Agência Estado pelo
coordenador de Estudos de
Mercado de Trabalho no Rio do
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), Lauro Ra-
mos. Segundo ele, o Caged
mostra um quadro de “solidez”,
já que o aumento dos empregos
é espalhado por todos os seto-
res, e que se deve à recuperação
da economia e às expectativas
favoráveis em relação ao PIB.

O especialista lembrou que o
mercado de trabalho, pela alta
da massa salarial, influiu para a
expansão de 4,1% do consumo
das famílias em 2009 ante 2008.
Este foi o principal componente
positivo do PIB e impediu uma
queda maior que a de 0,2% no
ano passado, um dos melhores
desempenhos do mundo em
comparação com outros países.

“Agora, mantém-se esse pi-
lar (consumo das famílias) e re-
forçam-se outros pilares como
exportações e indústria. Isso dá
a ideia de realimentação positi-
va - o mercado de trabalho sus-
tentou o PIB, agora o PIB cresce,
aumenta a demanda agregada,
que rebate no mercado de tra-
balho. São realimentações posi-
tivas que conduzem tanto para o
crescimento econômico quanto
para o mercado de trabalho”,
afirmou Ramos. ■ AE

Expectativa
é de criação de
340 mil novas
vagas este mês,
o que alcançaria
o melhor
resultado mensal
de toda a série

MARÇO

266,4 mil
empregos formais foi o saldo de
geração de postos de trabalho
em março, calculado pelo
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) a partir
da diferença entre as admissões
e demissões realizadas no mês.
O volume de empregos criados
ficou 27,2% acima das 209,4 mil
vagas abertas em fevereiro e
muito acima dos 34,8 mil abertos
no mesmo mês do ano passado.

CALÇADOS

9,2 mil
foi o total de empregos criados
na indústria calçadista em março.
Com grande parte da produção
direcionada às exportações,
a indústria de calçados
começou a demitir em outubro
de 2008, um mês antes dos
demais segmentos da indústria
começarem os cortes. Para
contornar a queda das vendas
externas, o setor direcionou parte
da produção ao mercado interno.

TRANSFORMAÇÃO

72,4 mil
foi o total de empregos criados
na de transformação em março,
valor recorde para o mês. Esse
resultado foi 9,2% maior que
o regisrado em fevereiro. O setor
industrial foi um dos mais
fortemente atingidos pela crise
econômica e ainda não recuperou
os postos de trabalho perdidos
durante a crise. Em março do
ano passado a indústria fechou
35,3 mil postos de trabalho.

Marcela Beltrão

Recuperação de emprego
na indústria têxtil foi recorde,
com 11,5 mil novos postos de

trabalho em março

Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 13.
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