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���� O trabalhador tem até o dia 28/06 para fazer o saque do ano salarial 2018/2019. Os 
valores variam de R$ 84,00 a R$ 998,00, conforme a quantidade de dias trabalhados 
durante o ano de 2017. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou no PASEP, 
com remuneração média mensal de até dois salários mínimos. 
 

���� Campanha institucional sobre o cadastro positivo, que passará a vigorar a partir de 9 de 
julho, começa a ser veiculada por emissoras de Rádio e TV. A mídia vai esclarecer como 
será o funcionamento do novo banco de dados. 
 

���� A Balança Comercial Brasileira registrou um superávit de 1,085 bilhões de dólares na 
primeira semana de junho, de acordo com o Ministério da Economia. No total do ano o 
superávit já atinge 23,196 bilhões de dólares. 
 

� A  defasagem na tabela do imposto de renda pessoa física (IRPF)chega a 95,46%, 
segundo o SINDIFISCO Nacional. O levantamento leva em conta a diferença entre o IPCA 
(inflação oficial) e os reajustes da tabela do IR no período de 1996 a 2018. Estamos 
pagando pela roubalheira implantada no país nos últimos 20 anos. 
 

���� O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo marcou R$ 1,1 trilhão no último 
dia 08/06. O valor corresponde ao total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos 
Brasileiros desde o primeiro dia do ano, nas três esferas do governo (Municipal, Estadual e 
Federal). O Brasil tem uma das cargas tributárias mais alta do mundo!!!...  
 

� Mesmo tendo diminuído, ainda são muito altos os juros cobrados pelo uso do cheque 
especial. Em média, no mês de abril, ficou em 323,3% ao ano. E a inadimplência alcança 
12% para quem ganha até 2 salários mínimos, neste tipo de crédito. 
 

☺☺☺☺ Na leitura de maio o IBGE apurou 0,13% no IPCA (inflação oficial). É a menor taxa 
mensal nos últimos 13 anos. A queda nos preços dos alimentos ajudou a desacelerar a 
inflação oficial daquele mês. No acumulado dos últimos 12 meses o índice atingiu 4,66%. 
 

☺☺☺☺ Seguindo a mesma tendência do IPCA, também o IGP-DI desacelerou de 0,90% em 
abril para 0,40 em maio. O índice acumula 3,75% no ano e 6,93% em 12 meses. 
 
 
                    Dauter Berlese.  


