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Salvador, quinta-feira, 3 de fevereiro 2022

ECONOMIA

INSS vai
cruzar dados
para dispensar
prova de vida
de segurados
PREVIDÊNCIA Segurados do INSS não terão
mais de fazer a chamada prova de vida presencialmente. Em vez disso, o governo promete cruzar diversos dados (incluindo informações de estados, municípios e empresas
privadas) para confirmar que a pessoa está
viva, dispensando a presença física nas
agências.
A mudança foi anunciada ontem, e o INSS
terá até 31 de dezembro para concluir a implementação do sistema. Até lá, o bloqueio
de pagamento de benefícios por falta da
comprovação de vida ficará suspenso.
A prova de vida é feita uma vez por ano
pelas instituições financeiras com o objetivo
DIVULGAÇÃO
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Segundo
Oliveira, 36
milhões de
brasileiros
se deslocam
para fazer a
prova de
vida
atualmente,
sendo que
cerca de 5
milhões têm
mais de 80
anos de
idade

Novonor anuncia
Marcelo Gentil
como novo diretor
de comunicação

Em razão da pandemia, a
exigência de prova de vida
tinha sido suspensa inicialmente em março de 2020 até
1º de junho de 2021. Desde
março de 2020, o INSS continuou a realizar os pagamentos, sem bloqueio, suspensão ou cessação do benefício no caso de não realização da prova de vida. Com a
continuação da pandemia, a
suspensão do bloqueio foi
prorrogada em outras oportunidades. A mais recente
foi em dezembro de 2021.
De acordo com o presidente do INSS, com o novo procedimento a ser adotado pelo
governo a partir de agora,
mesmo que não haja registro
de atividades, o governo
buscará a captura da biometria do beneficiário em casa.
Mesmo assim, se o segurado
do INSS quiser ir presencialmente ao banco para realizar
a prova de vida, a instituição
financeira não pode se recusar a fazer a comprovação.

AUTOS A indústria de veículos começou 2022 com o pior
janeiro em vendas em 17
anos. Segundo balanço da
Fenabrave, associação das
concessionárias, 126,5 mil
unidades foram licenciadas
no país durante o mês passado, entre carros de passeio,
utilitários leves, caminhões
e ônibus. Desde os menos de
110 mil veículos registrados
em igual mês de 2005, não se
via um janeiro tão baixo.
A queda em relação a igual
período do ano passado foi de
26,1%. Frente a dezembro,
quando o mercado deu sinais
de reação com o melhor volume de 2021, o tombo foi
ainda maior: 38,9%. Assim
como em 2021, a Fiat começou 2022 na liderança, com
20% das vendas totais de automóveis e comerciais leves.

ANÚNCIO Marcelo Gentil é o
novo diretor de comunicação corporativa da Novonor,
holding do Grupo Novonor,
companhia que reúne empresas como OEC, OR,
Ocyan, Braskem, OTP e Enseada. No grupo desde 2012,
o executivo substitui Marcelo Pontes, que deixa agora a
companhia.

Um dos nomes de destaque de relações públicas no
país, Gentil tem mais de 20
anos de experiência, com
passagens pela Odebrecht,
Enseada, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), Agência
de Fomento do Estado da
Bahia (Desenbahia) e mais.
Já Marcelo Pontes, que tem

22 anos de experiência no
setor, parte para novos desafios. Jornalista de origem, ele
atuou em vários veículos importantes do país, como jornal O Globo, revista Veja e
jornal O Povo. Também foi
chefe de comunicação do
ministro da fazenda Pedro
Malan e vice-presidente da
agência CDN.
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VENDAS DE VEÍCULOS
CAEM E TÊM PIOR
JANEIRO EM 17 ANOS

de impedir fraudes e garantir o pagamento dos benefícios sem interrupções.
"A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS. Como
faremos? Com todas as bases
de dados de todos os órgãos
de governo. Se o cidadão renovou um passaporte, se o
cidadão tirou uma carteira
de identidade ou renovou
uma carteira de identidade;
se o cidadão votou, e de dois
em dois anos ele vota; se o
cidadão fez uma transferência de imóvel; se o cidadão
fez uma transferência de
veículo; se o cidadão fez uma
operação na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso
como prova de vida", exemplificou o presidente do
INSS, José Carlos Oliveira.
Segundo Oliveira, 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de
vida atualmente, sendo que
cerca de 5 milhões tem mais
de 80 anos de idade.
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BANCO CENTRAL
ELEVA A TAXA SELIC
A 10,75%
JUROS Após perder a meta de
inflação de 2021 e diante da
chance de novo descumprimento este ano, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
do Banco Central iniciou 2022
com mais uma alta de 1,50
ponto porcentual da Selic,
sacramentando seu retorno
aos dois dígitos, após mais de
quatro anos. A taxa básica de
juros subiu de 9,25% a
10,75% ao ano - o maior patamar desde maio de 2017.
A decisão de ontem foi a
oitava alta consecutiva da
Selic, após a taxa chegar à
mínima histórica de 2% devido aos primeiros impactos
da pandemia de covid-19 sobre a economia. Desde o início do ciclo de aperto monetário atual, em março de
2021, o aumento acumulado
é de 8,75 pontos porcentuais,
o processo mais forte desde
1999. Quando o presidente
Jair Bolsonaro chegou ao poder, a Selic estava em 6,50%.
O aumento do juro básico
da economia reflete em taxas
bancárias mais elevadas, embora haja uma defasagem entre a decisão do BC e o encarecimento do crédito (entre 6
e 9 meses). A elevação da taxa
de juros também influencia
negativamente o consumo da
população e os investimentos
produtivos. Com o aumento,
o Brasil voltou a ter a maior
taxa de juro real (descontada
a inflação) do mundo, em
uma lista de 40 economias.

