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Pelo 2º mês, Brasil contrata mais do que demite. Setor de 
Serviços lidera ranking de contratações

A recuperação econômica desse 
setor vem forte neste ano estimulada
pela reabertura da economia depois 
da pandemia. Porém, a trajetória do 
salário médio de admissão vem 
sendo reduzido ao longo do ano. Em 
janeiro, chegou a R$ 2.006,15, caiu 
para R$ 1.930,74 em fevereiro e vem 
variando nesse patamar desde 
então. 

O número de admissões no mês foi de 
1.898.876, enquanto as demissões 
somaram 1.620.932. O saldo 
resultante é positivo, mas inferior aos 
empregos criados em junho de 2021.
No ano, junho foi o segundo mês com 
mais vagas criadas, só superado por 
fevereiro. O setor que mais contribuiu 
para a criação de empregos foi o de 
serviços, com 788,5 mil vagas  criadas. 
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Copom eleva taxa básica de juros para 13,75% ao ano
O Copom subiu pela 12ª vez seguida a taxa básica de juros. A Selic passou 
para 13,75% ao ano. A última vez que os juros chegaram a esse patamar foi 
em dezembro de 2016. O Copom afirmou que a inflação em todo o planeta 
permanece elevada, que há incertezas sobre as contas públicas no Brasil e 
que os estímulos fiscais que o governo concedeu podem sustentar o 
consumo, mas também resultar em mais inflação. O comitê afirmou que vai 
avaliar a necessidade de um novo reajuste, de menor intensidade, na 
reunião do mês que vem. Fonte: G1 Globo 

Mantida justa causa de 
motorista que expôs 
informações sigilosas da 
empresa 
É válida a demissão por justa causa 
motorista de caminhão de combustíveis que 
divulgou, em suas redes sociais, vídeos com 
informações sigilosas da empresa para a 
qual trabalhava. Essa foi a decisão 
unânime da 3ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região, que também 
considerou que, além das informações 
confidenciais, o trabalhador ainda se 
mostrou nos vídeos manuseando o aparelho 
celular enquanto dirigia, delito grave de 
trânsito que colocou em risco a sua vida e a 
de terceiros. Fonte: Conjur

Mercado financeiro reduz projeção da inflação de 7,30% para 
7,15%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, caiu de 
7,30% para 7,15% neste ano. É a 5ª redução consecutiva da projeção. A 
estimativa está no Boletim Focus de segunda-feira (1º), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central (BC), com a expectativa de instituições 
para os principais indicadores econômicos. Fonte: Agência Brasil

O que esperar da economia brasileira até o final de dezembro?
O desempenho da economia brasileira até o final do ano pode ser motivo 
de entusiasmo, principalmente por parte de alguns segmentos da população 
que serão beneficiados com a PEC Kamikaze - o apelido surgiu nos 
bastidores para a PEC 1/2022, porque a equipe do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, considerava suicida para as contas públicas -, que prevê a 
liberação de gastos do governo federal para a criação de novos benefícios 
sociais ainda em 2022, ou seja, a menos de três meses das eleições. Fonte: 
Correio Brasiliense

Trabalhadora que teve 
imagem utilizada em material 
promocional na internet 
receberá indenização
O condomínio de um shopping de Contagem 
terá que pagar indenização por danos morais 
no valor de R$ 5 mil a uma trabalhadora que 
exercia a função de recepcionista e teve a 
imagem utilizada em vídeos e conteúdos de 
divulgação da empregadora. A ex-empregada 
contou que aceitou participar do material, que 
era veiculado na internet, diante da promessa 
de que seria promovida ao cargo de assistente 
de marketing, o que não aconteceu. Fonte: 
Granadeiro

Fonte: Febrac

Lula tem 44% e Bolsonaro, 32% no 1º turno, diz Genial/Quaest 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto 
no 1º turno das eleições, diz pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta 4ª 
feira (3.ago.2022). Segundo a pesquisa, Lula lidera com 44% das intenções 
de voto contra 32% de Jair Bolsonaro (PL). Fonte: Poder 360

Impedimento de participar de 
audiência por falta de vacina 
da covid-19 gera confissão
A 11ª turma do TRT da 2ª região manteve 
sentença que aplicou a pena de confissão a 
trabalhador que faltou à audiência por ter sido 
impedido de entrar no fórum por não 
apresentar comprovante de vacinação. O voto 
condutor foi do desembargador Flavio Villani 
Macedo. Segundo os desembargadores, deve 
prevalecer o interesse público primário à saúde 
sobre a garantia individual e não absoluta 
daquele que não se imuniza para covid-19 nem 
apresenta teste negativo para a doença. Fonte: 
Migalhas

Associação critica proposta que muda pagamento de vale-
refeição e alimentação; entenda
O presidente do conselho da ABBT, afirmou que a medida provocaria o 
encolhimento do mercado de vouchers, além de comprometer o faturamento 
de bares, restaurantes e mercados, pois os trabalhadores poderiam usar os 
valores do benefício para pagar outras contas. Fonte: InfoMoney 
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