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85% foi a queda dos investimentos estrangeiros no Brasil, em agosto, ante o mesmo
mês do ano passado. Segundo o banco Central, entraram no país, apenas US$ 1,4 bilhão,
ante os US$ 9,5 bilhões de 2019.
O centro de liderança publica (CLP) deu nota máxima para as reformas previdenciárias
do Rio Grande do Sul, Pará e Mato Grosso do Sul, compartilhando o primeiro lugar nesse
ranking especifico. Uma variação de 0 a 10 depende do impacto das medidas.
O governo federal, pelo seu Ministro da Economia volta a insistir na retomada de um
imposto a semelhança com a antiga CPMF. A justificativa e desonerar a folha de pagamento
das empresas para abrir caminho a retomada dos empregos.
O governo do estado gaúcho, sentindo que sua reforma tributária não seria aprovada
pela Assembleia Legislativa, resolveu retirar o pacote. Resta agora a tentativa pós eleição,
de um novo ato, para levar ao legislativo e a manutenção da alíquota do ICMS em 18% para
2021.
A falência de uma das companhias de seguro mais conhecidas e tradicionais do Rio
Grande do Sul, a APLUB vai deixar sem cobertura securitária mais de 16 mil segurados.
Dos 16 mil, 6 mil são beneficiários. Os outros 10 mil são contribuintes e não tem notícias
como serão ressarcidos.
O RS ganhou 54,4 mil novos empreendedores individuais no período de março a
agosto deste ano. O crescimento foi de 9,3% ante igual período de 2019. Também no país
o aumento foi de 12,2% nos mesmos períodos.
Com a estabilidade da pandemia e o consequente aumento do consumo pelas famílias
gaúchas. O cenário provocou um desarranjo nas cadeias produtivas. As fabricas sofrem a
escassez de insumos. E isto tem provocado também uma elevação de preços das matérias
primas.

☺ Melhorou sensivelmente, neste mês (set) a confiança do empresário do comércio.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC). A alta foi de 14,4%, o que elevou
para 91,6 pontos o índice de confiança.

Dauter Berlese.

