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���� Avançou 2,9 pontos, na quinta alta seguida do índice de serviços da FGV, em 
setembro. Com isto a taxa alcançou 87,9 pontos. Acima de 100 pontos o índice indica 
euforismo do mercado.  
 

� Volta a ser discutido no governo federal um novo imposto aos moldes da antiga CPMF. 
As manifestações do congresso nacional e das entidades das classes empresariais são 
contrarias a qualquer aumento da carga tributária, seja ela a qualquer título. 
 

���� No mês de setembro, a arrecadação de ICMS do RS teve na comparação com igual 
mês de 2019. Este é um sinal de que a economia começou a reagir. Mesmo assim, em face 
do que foi perdido durante a pandemia, ainda existe uma redução de 4,7%. 
 

☺☺☺☺ Nos próximos dias o Ministério da Fazenda vai liberar para o RS, novo pacote de R$ 
498,3 milhões pelo Pronampe. Havia sido suspendido para ajustes no programa. O 
Pronampe é programa federal para pequenas e médias empresas, com juros subsidiados. 
 

� Depois de vários tipos de alimentos o subitem que mais subiu no ano e no país foi o 
tijolo. Alta acumulada de 22,5% até setembro, de acordo com o IPCA-15, divulgado pelo 
IBGE. O preço do cimento também teve alta relevante e está em 16,9% no ano. 
 

� Em Porto Alegre, o INCC subiu de 0,34% em agosto para 1,28%, em setembro, ficando 
acima da média nacional (1,15%) em apenas um mês, a alta dos custos foi equivalente à 
metade da inflação geral para o consumidor de um ano inteiro atualmente. 
 

☺☺☺☺ O índice de confiança da indústria, pesquisado pela FGV atingiu 106,7 pontos, em 
setembro, com um avanço de 8 pontos. É o maior patamar desde janeiro de 2013. A 
demanda estaria satisfatória, bem como o nível de estoques e há expectativa de aumento 
de produção e empregos. 
 

���� Em agosto, o estado gaúcho abriu 7.228 vagas com carteira e foi o segundo mês com 
crescimento. No ano o estado perdeu 88,6 mil vagas. No país a situação ainda é bem pior e 
atingiu uma taxa de desemprego na ordem de 13,8%. A situação é preocupante para as 
autoridades em todos os níveis. 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


