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���� O governo federal quer acabar com o adicional de 10% da multa revisória sobre o 

FGTS pago pelas empresas no ato da demissão do funcionário.  Na realidade as empresas 
pagam 50% sendo que 40% vai para o trabalhador e os outros 10% vão para os cofres da 
união. 
 

� O estoque da dívida pública federal (DPF) subiu 0,38% em julho e já alcança R$ 3,993 

trilhões. Os dados foram divulgados pelo tesouro. A DPF inclui a dívida interna e a externa. 
Em julho a correção de juros foi de R$ 23,59 bilhões. 
 

� O juro médio, cobrado do rotativo do cartão de crédito subiu 0,2% de julho, informou o 

Banco Central. Com isso a taxa passou de 300,1% para 300,3% ao ano. O juro rotativo é 
uma das taxas mais elevadas entre as avaliadas pelo BC. Quem usa é um verdadeiro 
ladrão de si mesmo. 
 

���� O INCC-M subiu 0,34% em agosto, desacelerando a alta tida em julho de 0,91%. Os 

dados são da FGV. No acumulado dos últimos 12 meses o índice ficou em 3,54%, muito 
próximo da inflação oficial medida pelo IPCA (3,22%). 
 

���� Quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro 

de 1988 e tem pelo menos 60 anos começou a receber as cotas do PIS. Conforme a CEF, 
10,4 milhões de trabalhadores terão direito ao saque. O pagamento deve injetar até R$ 18,3 
bilhões na economia. 
 

���� O INSS começou no último dia 26/8, a pagar a primeira parcela do 13º salário para os 

pensionistas e aposentados. A primeira parcela é de 50% do total. A segunda parcela será 
paga com o salário de novembro. A antecipação representará uma injeção de R$ 21,9 
bilhões na economia. 
 

☺☺☺☺ O Ministério da Economia estima que o acordo entre o Mercosul  e a Associação 

Europeia de livre comercio (EFTA), bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e 
Liechtentein, pode elevar o produto interno bruto brasileiro (PIB) em 5,2 bilhões de dólares 
nos próximos 15 anos, por conta de fluxo comercial mais intenso entre duas regiões.  
 

���� Pelo quarto mês consecutivo, houve geração de empregos formais no país, segundo 

dados do Caged, divulgado pelo Ministério da Economia. Em julho foi registrado a abertura 
de 43.820 vagas, carteira assinada, crescimento de 11% na relação com o mês de junho. 
 
  
                    Dauter Berlese.  


