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� A cesta básica de Porto Alegre aumentou 1,08% em outubro na comparação com 
setembro. Com isso, passa a custar R$ 463,24 e é a segunda mais cara do país, superada 
por São Paulo. Nos últimos anos é constante ser uma das mais caras do Brasil. Os dados 
são do DIEESE. 
 

� As exportações da indústria gaúcha recuaram 12,6% em outubro na comparação com 
o mesmo mês de 2018. A queda foi em 18 dos 23 segmentos embarcados. Os dados são 
da FIERGS. 
 

���� O governo anunciou que o salário mínimo não terá reajuste acima da inflação nos 
próximos dois anos. Hoje o mínimo está em R$ 998,00. Na proposta orçamentária do ano 
que vem já prevê reajuste do mínimo apenas pela variação do IPCA (Inflação oficial) 
chegando a R$ 1039,00. 
 

 ���� O presidente Bolsonaro lançou na última semana o pacto federativo que repassa R$ 
400 bilhões para estados e municípios, nos próximos 15 anos advindos do pré-sal. Segundo 
o presidente, “ Chega de prefeito andar em Brasília de pires na mão buscando recursos”. 
 

☺☺☺☺ O governo federal vai propor um novo modelo de contratação de trabalhadores que 
prevê uma multa menor para o FGTS. O valor atual de 40% deve ser reduzido para 20%. A 
medida pretende estimular a geração de empregos e está dentro do programa “ Trabalho 
verde e amarelo” do governo federal. 
 

���� A segunda parcela do 13 º salário para os pensionistas do INSS será paga no início de 
dezembro, junto ao salário de novembro. Além é claro dos empregados da iniciativa privada 
que receberão o abono até dia 20/12. 
 

���� O  governador do RS, havia anunciado o fim do parcelamento e dos benefícios do 
IPVA. Pressionado por sua base política e pela população como um todo, voltou atrás e o 
IPVA terá o pagamento nos mesmos moldes anteriores. Foram mantidos os parcelamentos 
e os benefícios previstos anteriormente. 
 

☺☺☺☺ O IPCA de outubro registrou a inflação de 0,10%. É o menor índice para o mês 
considerado desde 1998, segundo o IBGE. No acumulado do ano, o IPCA registrou 2,60% e 
nos últimos 12 meses, ficou em 2,54%. 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


