Greve dos caminhoneiros fará
inflação acelerar este mês, diz
BC

A inflação em junho deve se acelerar sob o
efeito da crise de desabastecimento gerada
pela greve dos caminhoneiros no fim de
maio. Entretanto, por conta da lenta
recuperação da atividade econômica, a
inflação deve terminar este ano em um
patamar baixo, segundo avaliou o Banco
Central (BC), no Relatório de Inflação,
divulgado hoje (28), em Brasília.Segundo o
BC, de junho a agosto, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve
registrar alta de 1,06%, 0,27% e 0,20%,
respectivamente. Em maio, a inflação ficou
em 0,40%Efeitos da paralisação“A
expressiva aceleração projetada para a
inflação mensal de junho repercute a
intensificação dos efeitos da paralisação no
setor de transporte de carga sobre os
preços de alimentos e combustíveis e a da
mudança de bandeira tarifária [de energia
elétrica]”, diz o relatório.Nos meses
seguintes, avalia o documento, a despeito
dos efeitos defasados da alta do dólar
observada desde o fim de abril e do
aumento projetado para passagens aéreas
em julho, o BC espera por taxas de inflação
mais baixas.Segundo o Banco Central, isso
deve ocorrer em razão da reversão dos
efeitos do desabastecimento gerado pela
greve dos caminhoneiros, o período
favorável dos preços de alimentos e a
elevada ociosidade da produção no país.
Segundo o BC, para o ano, apesar da
aceleração projetada no curto prazo, a
retomada da atividade econômica em ritmo
mais gradual deve contribuir para a
“manutenção da inflação em patamar
reduzido”.De acordo com o relatório, a
previsão para a inflação neste ano ficou em
4,2%, abaixo da meta de 4,5%. A meta tem
intervalo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para baixo.Agência
Brasil

Mais notícias do período Junho de 2018
* Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório

* Estudantes têm até hoje para se inscrever no ProUni
* Após redução do diesel, vereador Clàudio Janta entra na Justiça para baixar
tarifa de ônibus
* Imposto sindical entra em semana decisiva no Supremo
* TST aprova Instrução Normativa sobre normas processuais introduzidas pela
Reforma Trabalhista
* Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016
* ‘Custo do desmonte dos sindicatos será muito alto para a sociedade’
* Setor de serviços cresce 1% de março para abril, diz IBGE
* Fed indica que juros vão subir mais este ano e pressão sobre o Brasil aumenta
* Regulamentado saque de contas inativas do PIS/Pasep a todas as idades
* Criança ou adolescente sofre acidente de trabalho a cada três horas e meia
* Começam hoje as inscrições para o Sisu
* Presidente da Central, Clàudio Janta, se licencia com a intenção de concorrer à
Deputado Federal
* Estimativa para salário mínimo em 2019 é de R$ 998
* Desemprego acelera para 12,9% em abril e atinge 13,4 milhões de pessoas
* Diretor Geral da OIT, Guy Rider recebe em audiência oficial a direção da ADS
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