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���� O banco Central informou que foi aprovado o regulamento que permitirá  transferências 

instantâneas em todo o país. O meio de pagamento vai possibilitar transações entre 
pessoas, empresas e governos 24 horas por dia em todos os dias da semana. O início será 
em 5/10. 
 

���� Mesmo com toda a pandemia, o Banrisul anunciou seu balanço do primeiro semestre 

do ano e teve um lucro líquido de R$ 377,3 milhões, 39,7% menor que o mesmo período de 
2019. O patrimônio líquido apurado está em R$ 8,2 bilhões com uma alta de 9,3% nos 
últimos 12 meses. 
 

���� Os economistas do mercado financeiro alteraram, novamente, as projeções para o PIB 

do corrente ano. Assim a expectativa que era de 6,1% em queda, agora está passou uma 
retração, um pouco menor e ficaria em 5,66% quanto ao juro (taxa da SELIC) a previsão 
para o ano segue em 2%. 
 

� O desemprego no país atingiu 13,3% da população ativa, no trimestre de abril, mai, e 

jun de acordo com os dados publicados pelo IBGE. Houve uma perda de 89 milhões de 
postos de trabalho devido a pandemia. 
 

���� O IPCA (Inflação oficial) fechou o mês de julho com um índice de 0,36%, a maior taxa 

para o mês considerado desde 2016. O índice também é superior ao de junho que havia 
marcado 0,26% no acumulado dos últimos doze meses está em 2,31%. Os dados são do 
IBGE. Os combustíveis derivados do petróleo foram os vilões. 
 

☺☺☺☺ O governo federal anunciou a distribuição de R$ 7,5 bilhões entre os trabalhadores 

cotistas do FGTS, referentes à parte do lucro do fundo em 2019. Os valores estarão 
depositados até 31 de agosto nas contas dos beneficiados.  
 

���� A produção industrial cresceu em 14 dos 15 locais pesquisados de maio para junho, 

segundo o IBGE. O índice de junho subiu 8,9% no Brasil. No RS o crescimento ainda foi 
maior e registrou 12,6%. O desempenho da produção de unidades que estavam paradas 
devido a pandemia. 
 

� Hoje, o Brasil destina 6,2% do PIB da educação, mais do que os países desenvolvidos 

membros da OCDE, cuja média é de 5% do PIB. Apesar disso a qualidade do ensino 
público é lamentável. Na pesquisa própria OCDE o Brasil na posição de 57, entre os 77 
países participantes da análise. 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


