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Aprovado na câmara dos deputados o projeto que altera regras do imposto de renda. A
tramitação ainda inclui o senado. De acordo com o texto, os lucros e dividendos serão
taxados em 20% a título de imposto de renda na fonte. Na versão anterior, a alíquota era de
5,88%.
O IGP-M de agosto teve leve caída, aumentou em 0,66% ante o mês anterior, e caiu
para 31,12% nos últimos 12 meses. O índice que já esteve em 37%, tende a cair para um
patamar aceitável.
O projeto de lei orçamentária de 2022, apresentado pelo governo prevê um salário
mínimo de R$ 1.169,00, mas não estima ampliação do Auxilio Emergencial devido a
pandemia. O déficit orçamentário também terá sensível queda. Antes era de R$ 170,5
bilhões, agora está em R$ 49,6 bilhões.
A pior situação econômica atual é aquela que envolve o fornecimento de energia
elétrica. A bandeira tarifária de R$ 9,49 passa para R$ 14,20, a cada 100 KWH consumidos.
O fato marcante são os reservatórios das hidrelétricas em baixa.
A projeção para a inflação em 2021 se distanciou ainda mais da meta governamental
que é de 5,25%. A nova estimativa é de elevação de 7,11% para 7,27%. Para o juro o
cálculo de 7,5% se manteve estável. Os dados são do banco Central no relatório Focus.
Com pequena alta na produção e no emprego, a indústria gaúcha começa o segundo
semestre em crescimento, aponta a sondagem da FIERGS. Os índices que variam de zero
a cem, atingiram 56,1 e 53,3 pontos, respectivamente, em julho. Acima de 50 indica
avanços. Aumento ainda tímido, mais sinais de melhora.
Após a criação de 304,75 mil vagas em junho, o mercado formal brasileiro acelerou
ainda mais, em julho, registrando um saldo positivo de 316,58 mil carteiras assinadas. Os
dados são do CAGED, divulgados pelo ministério da economia.
Por oito votos favoráveis e dois contrários o STF considerou a legislação válida e
rejeitou a ação de inconstitucionalidade da autonomia do banco Central já aprovada pelo
legislativo. A bandeira de autonomia era defendida pelo Presidente atual e pelo Ministro da
economia.
Dauter Berlese.
Diretor de Informação do Sinduscon Santa Maria.

