
A vazão do Rio São Francisco
vai chegar a 4.000 metros cúbi-
cos por segundo (m /s) na próxi-
ma segunda-feira nas usinas hi-
drelétrica de Sobradinho (BA) e
Xingó (AL). O volume deste por-
te não era liberado há 12 anos
pelos reservatórios da Compa-
nhia Hidro Elétrica do São Fran-
cisco (Chesf), devido ao baixo
nível de chuvas. Em setembro
de 2021, auge da estiagem no
ano passado, a vazão em Sobra-
dinho (BA) chegou a 443 m /s.

O aumento da vazão ocorre
deste o último dia 12, quando

a Chesf alertou 33 municípios
ribeirinhos do Submédio e Bai-
xo São Francisco sobre a maior
liberação d de água. A compa-
nha vem divulgando às prefei-
turas e defesas civis municipais
que a vazão aumenta em 500
m /s a cada dois dias.

“O Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico, o ONS, declarou
regime de cheia na Bacia do
Rio São Francisco e, dessa for-
ma, temos que atuar com re-
gras específicas, aguardando
chegar mais água, pois ainda
há chuvas acontecendo em Mi-

nas Gerais. A previsão é Sobra-
dinho, nosso maior reservató-
rio, alcançar 75% de armazena-
mento no fim de janeiro”, infor-
mou o diretor de Operação da
Chesf, João Henrique Franklin.

Além de Pernambuco, muni-
cípios da Bahia, Alagoas e Ser-
gipe devem sofrer cheias. Os
municípios suscetíveis ao pro-
blema no estado são Belém do
São Francisco, Cabrobó, Flores-
ta, Lagoa Grande e Santa Maria
da Boa Vista. Alguns pontos so-
frem cheias com vazão de 2.500
metros cúbicos por segundo.

Amaior vazão dos últimos 12 anos
SOBRADINHO

U
ma portaria do Ministé-
rio do Trabalho e Previ-
dência definiu os índices

de reajustes dos benefícios pagos
pelo Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), bem como va-
lores e respectivas alíquotas de
contribuição
pagos por be-
neficiários e
segurados do
Regime Pró-
prio de Pre-
vidência So-
cial (RPS) da
União, a partir de janeiro de
2022. O texto foi publicado on-
tem no Diário Oficial da União.

A portaria, de número 12, apre-
senta, também, reajustes relati-
vos aos demais valores constan-
tes do RPS, como a tabela de con-

tribuição de segurados empre-
gado, empregado doméstico e
trabalhador avulso, para paga-
mento de remuneração.

O reajuste dos benefícios pa-
gos pelo INSS a partir de 1º de
janeiro será de 10,16%. A tabela

detalha os per-
centuais de au-
mentos que se-
rão aplicados
nos benefícios
com data de iní-
cio a partir de
janeiro de 2021.

Esses reajustes serão aplicados
também nas pensões especiais
pagas às vítimas da síndrome
da talidomida; às pessoas atin-
gidas pela hanseníase; e ao au-
xílio especial mensal para jo-
gadores sem recursos ou com

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

recursos limitados.
O valor mínimo do salário de

benefício e do salário de contri-
buição pagos a partir de 1º de ja-
neiro de 2022, não poderão ser
inferiores a R$ 1.212 nem supe-
riores a R$ 7.087,22. O mesmo
valor mínimo será aplicado pa-
ra benefícios de prestação con-
tinuada pagos pelo INSS corres-
pondentes a aposentadorias; au-
xílio por incapacidade tempo-
rária e pensão por morte (valor
global); aposentadorias dos aero-
nautas; pensão especial paga às
vítimas da síndrome da talido-
mida; e auxílio reclusão.

Também será de R$ 1.212 o va-
lor da pensão especial paga aos
dependentes das vítimas de he-
modiálise de Caruaru (PE); do
amparo social ao idoso e à pes-
soa com deficiência; e da renda
mensal vitalícia.

A portaria também prevê rea-
juste para os contribuintes. Para
quem ganha até 1.212,00, a alí-
quota passa a ser 7,5%. Já os tra-
balhadoresquerecebemremune-
rações de 1,212,01 até 2.427,35, é
de9%.Paraos saláriosde2.427,36
até 3.641,03, 12%, e aos que ga-
nham valores entre 3.641,04 até
7.087,22, a contribuição é de 14%.

Alíquotas
cobradas

variam de 7,5%
a 14% sobre a
remuneração

Pernambuco foi o estado
nordestino com o maior per-
centual de mulheres contra-
tadas formalmente entre ja-
neiro e novembro de 2021.
Segundo dados do Novo Ca-
dastro Geral de Empregados
e Desempregados (Novo Ca-
ged), 42,09%. O saldo de no-
vas vagas, quando contabi-
lizados admissões e desliga-
mentos, é de 39.622 para as
mulheres contra 54.503 dos
homens. O Ceará vem depois,
com 41,2%, enquanto a Paraí-
ba, 39,68%. A secretário es-
tadual do Trabalho, Empre-
go e Qualificação constatou
que 14 dos 31 municípios de
melhores índices de contra-
tação das mulheres ficam
no Sertão. Outros 10 são do
Agreste, quatro estão na Re-
gião Metropolitana do Reci-
fe (RMR) e três na Mata Sul.
Os quatro da RMR são Abreu
e Lima, Itapissuma, Olinda e
São Lourenço da Mata.

PERNAMBUCO

Mulheres
são42,09%
dosnovos
empregados

Portaria define
reajuste anual
da Previdência
O reajuste para os beneficiários do INSS é de 10,16%,
com efeito retroativo ao início de janeiro de 2022 e a
ser pago em fevereiro, e o teto passa para R$ 7.087,22

Valores minimos dos
salários de benefício
e de contribuição, segundo
a portaria, não podem ser
inferior a R$ 1.212
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> >EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Dezembro/2021: O,73
Novembro/2021: O,95
Outubro/2021: 1,25
Setembro/2021: 1,16

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

1,01
DOW JONES

-313,26

19/janeiro: 5,466
18/janeiro: 5,560
17/janeiro: 5,527 6,3375,417

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

11,88

SELIC

Em% ao ano

9,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6340 0,6340
(-0,90%) (-1,28%)

IPCA do IBGE (em%)
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