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� Voltam a circular as notícias sobre a possível volta da CPMF sigla congênere. O 

secretário da Receita Federal foi demitido por divulgação de inclusive, percentuais do novo 
imposto. O povo brasileiro espera que o presidente Bolsonaro, cumpra com um de seus 
lemas de campanha: “ O povo não suporta mais impostos”. 
 

���� O Vice-Presidente em exercícios, Hamilton Mourão, afirmou que os dois primeiros anos 

do Governo Bolsonaro servirão tão somente para “reorganizar a crise fiscal” O Brasil viveu 
nos últimos 20 anos um dos piores períodos da republica, corrupção e desmandos. 
 

���� Os economistas  do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA- índice oficial 

de preço em 2019. O banco central mostra que a mediana para o índice caiu de 3,59% para 
3,54%. Já a projeção do crescimento (PIB) neste ano continuou em 0,87%. Há a quatro 
semanas, o PIB ficava em 0,81%. 
 

���� O IGP-DI registrou deflação (queda de preços) de 0,51% em agosto. A taxa é inferior ao 

índice do mês anterior, onde houve deflação de 0,1%. Segundo a FGV o indicador acumula 
inflação de 3,86% no ano é de 4,32% nos últimos 12 meses. 
 

���� A inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 0,11%, em agosto deste ano. A taxa é 

inferior ao 0,19% registrado em julho. O IPCA mede a inflação em famílias entre 1 e 40 
salários mínimos. Segundo dados do IBGE o indicador acumula inflação de 2,54% no ano e 
de 3,43% nos últimos 12 meses. 
 

���� Já o INPC que mede a variação da cesta de consumo de famílias com renda de até 

cinco mínimos, apurou inflação de 0,12% em agosto. A taxa superior ao INPC de julho 
(0,10%) e de agosto de 2018, quando não apresentou variação, os dados são do IBGE 
(Zero%) 
 

���� Com o orçamento estrangulado e sem recursos para bancar sua parte nos subsídios 

do minha casa minha vida, o governo recorreu ao FGTS para que o fundo, formado com 
recursos da poupança dos trabalhadores, banque a totalidade das subvenções das faixas 
1,5 e 2 (Famílias com renda de até R$ 4 mil). 
 

���� Quase 10  milhões de brasileiros, 38% vão aplicar o dinheiro liberado pelo FGTS para 

quitar dívidas é o que mostra a pesquisa  da CNDL e do SPC Brasil. A Liberação do saque 
de R$ 500,00 por conta do FGTS, começou no último dia 13/09 e vai até dia 06/03/2020. 
 
 
 
  
                    Dauter Berlese.  


