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O Governo Federal fixou em 3,43% o reajuste das aposentadorias e pensões do INSS.
O teto máximo passou de R$ 5.645,80 para R$ 5.839,45, e o mínimo será o próprio salário
mínimo nacional que havia sido fixado em R$ 998,00.
Foram excluídas do simples nacional 521.018 empresas em face da não regularização
dos débitos, a partir de 1º de janeiro de 2019. Em setembro foram notificadas 732.664. As
empresas que não colocaram em dia suas situações foram excluídas.
O País fechou 2018 com avanço de 4,41% no número de consumidores com contas
em atraso na comparação com 2017, conforme dados da CNDL e do SPC Brasil. Foi a
maior evolução desde 2012, quando a inadimplência havia crescido 6,8%. As contas
básicas, água e luz foram as que mais cresceram no período (14,8%).

☺ As exportações Gaúchas fecharam 2018 com crescimento de 18,2% frente a 2017 num
total de 21 bilhões de dólares. 78% é o índice da alta na venda de celulose, um dos
melhores nos diversos segmentos. O grupo de alimentos foi um dos que mais diminuíram.
Junto com o Presidente Bolsonaro, estarão também o Ministro da Economia, Paulo
Guedes, O Ministro da Justiça Sérgio Moro e o Ministro das Relações Exteriores Eduardo
Araújo, no Fórum econômico mundial 2019, em Davos na Suíça para o encontro que se
inicia no dia 22/01.
Com o fechamento do IPCA do ano passado em 3,75% a defasagem da tabela do
imposto de renda pessoa física é de 95,46% conforme o Sindifisco nacional. O último ajuste
da tabela do IRPF ocorreu em 2015. De 1996 a 2018 a tabela foi corrigida em 109,63%. O
IPCA acumulado, está em 309,74%.

☺ O Ibovespa, principal indicador da bolça de valores, subiu no dia 14/01 e marcou mais
um novo recorde no seu fechamento. A alta foi apoiada nas perspectivas favoráveis para a
economia brasileira, com o novo Governo Federal. A pontuação alcançou a marca de
94.474,13 pontos.
A região metropolitana de Porto Alegre encerrou 2018 com a maior inflação do país. O
IPCA daqui registrou um acumulado de 4,62%, enquanto a média nacional ficou em 3,75%.
Os dados são do IBGE, que também apurou expansão de 0,15% em dezembro, no país.
Dauter Berlese.

