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���� A associação dos auditores fiscais do RS lançou no último dia 09/01 o incentivômetro, 
contador que marca os valores investidos pelo estado, por segundo, na iniciativa privada via 
incentivos fiscais. A propaganda oficial diz que é apenas 1% do orçamento. A entidade diz 
que é mais.... Veremos!!! 
 

���� A projeção para o IPCA de 2019 passou de 4,4% para 4,13%. É um aumento da 
inflação pela nona vez seguida. A informação consta do boletem Focus do banco central. 
 

���� O cheque especial tem juros limitados em 8% ao mês, o que corresponde a 151,8% ao 
ano. Cada cliente terá, a princípio um limite pré-aprovado de R$ 500,00 por mês sem pagar 
tarifa. Acima deste valor poderá ter tarifa. 
 

���� O governo federal estuda um mecanismo de compensação para o preço dos 
combustíveis no mercado interno. O objetivo é evitar que altas abruptas nos valores 
internacionais do petróleo sejam sentidas pelos consumidores brasileiros, influenciando 
principalmente na inflação. 
 

���� O salário mínimo para 2020e que começou a vigorar partir de 01/janeiro, foi fixado em 
R$ 1.039,00. O valor anterior era de R$ 998,00, o que equivale a um aumento de 4,1%. O 
aumento representa um valor de R$ 8,00 a mais daquele previsto no orçamento de 2020. 
 

� 2019 encerrou com um aumento de 8,95% na cesta básica da capital gaúcha, 
encerrando o ano no valor de R$ 506,30. A maior influência, nesta disparada, veio da carne 
que no ano aumentou 31,65%. Os dados são do Dieese. 
 

� O percentual de famílias endividadas, nos diversos tipos de crédito, aumentou em 
dezembro para 65,6%. É o maior patamar da série histórica da CNC desde janeiro/2010. Já 
a inadimplência se manteve estável em 24,7%, antes era de 24,5%. 
 

���� A indústria de transformação, setor que emprega mais mão de obra formal e com 
salário acima da média de mercado econômico, começou a reagir no segundo semestre de 
2019 e somou 10,7 milhões de empregados, o melhor resultado desde 2015, quando havia 
11,5 milhões. Os dados são do CAGED.  
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


