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Para analistas, retomada da economia brasileira tende a ser lenta 

O resultado do PIB, que em 2016 recuou 3,6%, mostra, segundo 

economistas, que a economia chegou enfim ao fundo do poço e 

experimentou o período mais agudo de sua crise. O caminho 

daqui para frente deve ser de recuperação, de acordo analistas 

ouvidos pela Folha. 

Pela primeira vez desde o início da série histórica do IBGE, 

iniciada em 1996, todos os principais indicadores do PIB tiveram 

recuo. Houve queda no investimento (10,2%), na agropecuária 

(6,6%), no consumo das famílias (4,2%) e na indústria (3,8%). 

Leia mais 

 

Paridade salarial entre homens e mulheres só será alcançada em 170 anos, diz ONU 

 

O especialista da ONU Mulheres Julien Pellaux alertou que se nada for 

feito, a paridade salarial entre homens e mulheres vai levar 170 anos para 

ser alcançada.  

Em entrevista à ONU News, em Nova York, no Dia Internacional da Mulher 

(8 de março) Pellaux disse que as Nações Unidas estão “dando início a 

várias campanhas para promover esse assunto, que na verdade é um 

assunto político”. 

Leia mais 

Brasil fica na lanterna de previsões para 2017 
Embora os analistas concordem que, tecnicamente, a recessão 

brasileira acabou a economia do país deve permanecer na 

lanterna do mundo em 2017. 

De acordo a média das previsões de crescimento econômica para 

36 países, compiladas pela Bloomberg, o Brasil crescerá só 0,8% 

este ano, o segundo pior desempenho, empatado com a Itália e 

melhor apenas que o da Venezuela, que terá retração de 2,5%. 

 
Leia Mais 
 

 

Pressão para votar terceirização continua. Temer quer na próxima semana 

 

O presidente da República também fez forte defesa da Reforma 

Trabalhista (PL 6.787/16) e lembrou, que a possibilidade de Acordo 

Coletivo, já está prevista na Constituição. Temer disse que o Projeto vai, 

na prática, regulamentar o texto constitucional. 
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