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���� O saldo do emprego formal no Brasil positivo pelo quinto mês consecutivo, de acordo 

com os dados do CAGED do Ministério da economia. Desta vez, a expansão foi de 121.787 
vagas, melhor número para o mês de agosto desde 2013. No acumulado de 2019, foram 
criados 593.467 postos, correspondente a uma alta de 1,55%. 
 

���� A carteira digital de trabalho ganhou status de documento oficial a partir do último dia 

24/09, quando passou a ser usada em substituição à versão em papel. A mudança visa a 
diminuir burocracia a trabalhadores e empregadores.  Versão em papel permanece válida. 
 

���� 0,5 ponto foi a baixa da confiança dos empresários da construção, em setembro, 

ficando em 87, 1 pontos, conforme a FGV. O recuo veio depois de três meses de altas 
seguidas. O avanço no ano é de 6,9 pontos. A leve redução deve se ao ritmo lento a 
recuperação e à incerteza. 
 

� Mesmo com a redução da taxa SELIC e sem uma explicação mais plausível. Os juros 

do cartão de crédito, em média, aumentaram no mercado financeiro. O crescimento no mês 
de agosto foi de 5,3%, chegando ao nível de 289% ao ano. Em julho a taxa anual estava em 
283,7%. 
 

���� Mesmo com um discurso de ataque, forte e dirigido aos adversários, o Presidente 

Bolsonaro mostrou fortaleza na reunião da ONU. A parte econômica foi positiva e o 
mercado deve reagir dessa mesma forma. O presidente enfatizou que o Brasil é 
independente e não tem nada a temer de quem quer que seja. 
 

���� O índice de confiança do consumidor brasileiro teve pequeno avanço no mês de 

setembro, segundo a FGV. O plus foi de 0,5 ponto, contra a alta de 1,1 ponto do mês de 
agosto. Isso define sutil tendência de melhora. 
 

���� Tudo leva a crer que os correios e telégrafos (Como era antigamente) deverão mesmo 

serem privatizados. O secretário da desestatização informou que já há oito interessados na 
compra da empresa estatal. A empresa estatal. A imprensa do centro do pais cita a Amazon 
e a Alibaba como dois interessados. 
 

☺☺☺☺ Apesar de todo o barulho, o risco de calote do Brasil é o mais baixo desde 2014. A 

pontuação do CDS (Credit Defaut Snap) encerrou a semana passada (mês de set)  em 
117,9 pontos. Isso corresponde a uma probabilidade de um calote na ordem de 1,97%. 
 
  
                    Dauter Berlese.  


