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���� O Copom do Banco Central, em sua reunião ordinária resolveu manter a taxa da SELIC 

(taxa básica de juros brasileira) em 6,5% ao ano. Com a decisão, a taxa continua no menor 
nível desde o início da série histórica em 1986. 
 

☺☺☺☺ O IPC-S subiu 0,17% em julho, em forte desaceleração, após registrar 1,19% em 

junho, segundo a FGV. Com o resultado, o índice acumula avanços de 3,17% ao ano (Jan a 
Jul) e de 4,22% nos últimos 12 meses. Somente o grupo de vestuário teve alta significativa. 
 

���� O INCC-M de julho teve alta de 0,72% com pequena diferença do mês anterior (Jun) 

que havia registrado 0,76%. A expectativa era de uma taxa menor. Com isso o acumulado 
dos últimos 12 meses ficou em 3,93%. 
 

☺☺☺☺ O conselho monetário nacional elevou para R$ 1,5 milhão o teto do valor das unidades 

que podem ser adquiridas por meio do sistema financeiro da habitação (SFH), que concede 
empréstimos com recursos do FGTS e juros menores que as taxas do mercado. O novo teto 
vai beneficiar o país e valerá a partir de 01/01/2019.  
 

☺☺☺☺ A CEF anunciou a redução de juros do crédito imobiliário para o segmento “produção 

pessoa jurídica”, com recursos e empréstimos (SBPE). As taxas serão reduzidas em média 
de 1 a 2 pontos percentuais ao ano, sendo a taxa mínima de 9%. 
 

���� O Conselho deliberativo do Fundo de amparo ao trabalhador autorizou a abertura de 

novo prazo para o pagamento do abono salarial ano base 2016. Com a prorrogação os 
trabalhadores poderão retirar o dinheiro até 30 de dezembro. O valor ainda disponível chega 
a R$ 1,44 bilhão. 
 

���� A taxa de juros do cheque especial voltou a cair em junho, segundo o Banco Central. 

Hoje está em média, a 304,9% ao ano, com redução de 7%. Essa é a menor taxa desde 
março de 2016. Ainda é um horror a cobrança de uma taxa dessa ordem, mas quem já 
esteve com a taxa ao redor de 400%, já é um avanço. 
 

���� A atividade e o emprego na indústria da construção tiveram uma nova queda em junho, 

mas menos intensa do que a verificada em maio, quando o setor sentiu o impacto da greve 
dois caminhoneiros. O indicador de nível de atividade está em 46,7 pontos. Os dados são 
da CNI. 
 
 
                     
 

Dauter Berlese.  


