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Material de auxílio aos RPPS

Mercado Financeiro

abril

O IPCA de abril foi de -0,31%, enquanto
O IPCA variou 0,07% em março,o menor a taxa registrada em março foi de 0,07%.
resultado para um mês de março desde o Esta é a menor variação mensal para o
IPCA desde agosto de 1998 (-0,51%). No
início do Plano Real (1994), e ficou 0,18
ano, o IPCA acumula alta de 0,22% e, nos
ponto percentual (p.p.)abaixo da taxa de
últimos doze meses, de 2,40%, abaixo
fevereiro (0,25%). Em março de 2019, a
taxa havia sido de 0,75%. O índice acumu- dos 3,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2019,
la no ano alta de 0,53% e, nos últimos 12
a taxa havia ficado em 0,57%.
meses, de 3,30%.

março

Destaques (IPCA)

Economia Nacional
Os dois indicadores de mercado de trabalho da Fundação Getulio Vargas (FGV)
apresentaram piora de fevereiro para
março deste ano. O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), que busca antecipar tendências do emprego nos próximos
meses, caiu 9,4 pontos, indo para 82,6
pontos, em uma escala de zero a 200, o
menor nível desde junho de 2016 (82,2
pontos).

Economia Internacional

O Produto Interno Bruto (PIB) da China

deverá registrar no primeiro trimestre a sua
primeira queda em quarenta anos, mostra o
estudo “Perspectivas do Desenvolvimento
Econômico Chinês pós-Covid-19 e impactos
para a economia brasileira”, elaborado pela
Inovasia Consulting.

Nos Estados Unidos da América cresceu

por uma década consecutiva a taxas consistentes. Economia sustentada em consumo e
endividamento deve ser profundamente
afetada em 2020.

A produção de veículos no Brasil ficou
praticamente paralisada em abril deste
ano devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo balanço divulgado hoje
(8) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram produzidos no mês passado
1,8 mil veículos no país, uma retração de
99,4% em comparação às 267,6 mil unidades fabricadas em abril de 2019.
A China anunciou no dia 07/05 ter registrado um surpreendente aumento em
suas exportações no mês de abril, apesar
de o país estar apenas começando a sair
da crise do coronavírus. As cifras foram
impulsionadas sobretudo pela venda ao
exterior de produtos médicos.
A economia americana perdeu 20,5
milhões de empregos apenas em abril, a
maior destruição de vagas desde a
Grande Depressão e o mais consistente
indicador do estrago causado pela pandemia do covid-19 sobre a economia.
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Segmento RPPS
Destaques
março

abril

IPCA: 0,07%

INPC: 0,18%

IPCA: -0,31%

INPC: -0,23%

IPCA + 6: 0,55%

INPC + 6: 0,66%

IPCA + 6: 0,17%

INPC + 6: 0,25%

IPCA + 5: 0,47%

INPC + 5: 0,58%

IPCA + 5: 0,09%

INPC + 5: 0,17%
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Estatísticas RPPS - Envio de Dair’s
Avaliando os dados do CADPREV, foram enviados 1.369 dair’s no mês de março de
2020 e 996 dair’s no mês de abril de 2020, referente à diversos períodos inclusive
documentos em atraso.

Irregularidades
Dos arquivos enviados e relatados acima, do total de 1.369 de março, 6 (0,43%)
foram apontados com IRREGULARES e dos 996 de abril, 0 (0%) foram apontados
com IRREGULARIDADES.
Fonte: CADPREV / MPS (leitura automatizada até 23/06/2020)
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