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���� O Ministro da Economia declarou que em 2020 o valor do piso nacional dever ser de R$ 
1039,00 (salário mínimo), mas negou qualquer movimento para o retorno da contribuição 
provisória sobre movimentação financeira. (CPMF). 
 

���� O Supremo Tribunal Federal decidiu considerar crime o não pagamento do imposto 
sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), devidamente declarado. O imposto é a 
principal fonte de receita dos estados, cobrado pela movimentação de mercadorias e 
serviços. 
 

���� O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo à marca de R$ 2,4 trilhões de 
impostos pagos pelos brasileiros em 2019. No ano passado, considerando até o último dia 
de 2018, o valor pago em tributos atingiu R$ 2,3 trilhões. Os valores estão dentro das 
previsões. 
 

� Mesmo com sinais de leve melhoria na economia, a Serasa Experian informou que o 
número de empresas inadimplentes chegou a 6 milhões, em outubro, deste ano. Estes 
números indicam o maior da série histórica, desde 2016. É 9,1% maior do que o mesmo 
mês de 2018. 
 

☺☺☺☺ A partir do dia 01/01/2020, as empresas estarão dispensadas de pagar a multa 
adicional de 10% do FGTS nas demissões de trabalhadores. Hoje, as empresas recolhem 
50% de multa nas demissões, 40% ficam com os trabalhadores e 10% vão para os cofres 
da União. Foi um pequeno alivio para as empresas...!!!! 
 

���� O pente fino nos benefícios com indícios de fraude e irregularidades implementado, 
este ano, pelo INSS, já suspendeu, até agora 14.645 benefícios no estado gaúcho, o que 
corresponde a 5,61% do total de 261 mil benefícios suspensos ou cessados no país. 
 

���� A carteira de trabalho e previdência social em papel deixou de ser emitida no estado. A 
partir do último dia 16/12, os trabalhadores só terão acesso à versão digital. A FGTAS 
orienta que as carteiras de papel sejam guardadas, como medida de segurança. 
 

☺☺☺☺ A CEF anunciou mais reduções nas taxas de juros. Para o crédito Imobiliário, a taxa 
passa de TR+6,75% ao ano para TR+6,50% ao ano. Para o cheque especial da conta 
salários, a taxa caíra de 4,99% ao mês para 4,95%. Para clientes sem pacote de 
relacionamento o juro caíra de 8,99% para 8% ao mês. 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Um Feliz Natal! Que o menino Jesus nos ilumine neste dia e nos demais!!!   
 
                    Dauter Berlese.  


