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� A inadimplência do consumidor avançou 1,7% em julho na relação com o mês anterior. 

Na comparação com Jul/2018, o indicador recuou 0,6%. A queda acumulada no ano 
corrente é de 4,6% e em 12 meses ficou em 3%. Os dados são da Boa Vista. Mesmo assim 
a inadimplência vem em trajetória de queda nos últimos 3 anos. 
 

☺☺☺☺ O governo federal calcula que a medida provisória da liberdade econômica, com texto 

aprovado pela câmara federal no último dia 13/08, permitirá a geração de 3,7 milhões de 
novos empregos em um prazo de até dez anos. A desburocratização é um dos 
componentes da medida de maior significado. 
 

☺☺☺☺ Com um lucro de R$ 655,3 milhões, o Banrisul anunciou o seu balanço do 1º semestre 

e revelou uma alta de 29,5% em relação ao mesmo período de 2018. O ritmo desempenho 
no período reflete a estabilidade e a gestão competente do banco, eliminando qualquer 
possibilidade de privatização. 
 

���� O governo federal acelera as leis para a maior liberdade da economia no país. Agora 

com as votações significativas no legislativo nacional, aprovou medidas importantes que vão 
abrir o mercado de trabalho e facilitar os empreendedores, com menos burocracia em seus 
negócios. 
 

���� O presidente da câmara dos deputados anunciou que de forma alguma o congresso 

nacional vai recriar a CPMF “ é ruim para a sociedade e o povo não suporta mais impostos”, 
disse Rodrigo Maia. Parece que estamos livre desse mal...!!! 
 

���� O presidente Bolsonaro voltou a se manifestar a respeito do imposto de renda. Seu 

desejo é diminuir a alíquota máxima de 27,5% sem descontos de saúde e educação e ainda 
isentar do imposto para quem ganha até cinco salários, em torno de R$ 5 mil mensais. A 
defasagem  da tabela de IR está em 86% nos últimos 15 anos. 
 

���� A união gastou em 2015 R$ 23 milhões com a dívida que ela contraiu no final da 

década de 1990 para poder financiar os estados, enquanto que os estados pagaram a 
união, por conta desse financiamento a importância de R$ 30 bilhões, o que equivale um 
lucro de 130.000% para a União. 
 

���� Quase dois meses depois de ter conquistado, até então a inédita marca dos 100 mil 

pontos, o índice Bovespa (Bolsa de valores de São Paulo), voltou a curvar-se ante a forte 
aversão ao risco do mercado internacional, perdeu esse suporte e no último 15/8 fechou o 
dia com 99.0156,91 pontos.  
 
 
                    Dauter Berlese.  


