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���� Segundo o DIEESE a cesta básica de alimentos pesquisada em 17 capitais, no mês de 

agosto, teve Porto Alegre como a mais cara do país. Está em R$ 664,67, com uma variação 
de 1,18% na relação com o mês de julho. Nos últimos 12 meses o aumento ficou em 
25,74%. 
 

� O IGP-DI registrou em agosto uma deflação  de 0,14% (queda de preços) após avanço 

de 1,45% em julho, informou a FGV. Com o resultado o índice acumula 28,21% nos últimos 
12 meses. Todos os componentes desse indicador registram queda. 
 

���� A atividade industrial gaúcha subiu em julho e teve a 14ª alta do emprego. O IDI –RS 

cresceu 0,2% naquele mês ante junho, ficando 4,8 acima do patamar de fevereiro de 2020 
(mês anterior ao início da pandemia). O emprego avançou 0,6%. São indicações de 
retomada da economia gaúcha e brasileira. 
 

���� Segundo o relatório Focus do banco Central, o PIB brasileiro para o corrente ano terá 

um crescimento de 5,15%. Já a estimativa de inflação aumentou novamente de 7,27% 
(anterior) para 7,58% e se distancia ainda mais do teto da meta projetada pelo governo. 
 

☺☺☺☺ A balança comercial brasileira, no acumulado do ano até agosto apresenta um 

superávit de US$ 52,78 bilhões o valor representa a alta de 43,1%, na comparação com o 
mesmo período do ano anterior (de Jan a Set 2020). Os dados são da Secex do Ministério 
da Economia. 
 

� Os preços da energia elétrica, da gasolina e do óleo diesel foram os principais 

responsáveis pela inflação no mês de julho, de acordo com o IPCA. Os grandes vilões dos 
preços (grupo de energia) tiveram elevações de 39,65% e 26,35% no acumulado dos 
últimos 12 meses até julho deste ano. 
 

���� Conforme a proposta de orçamento para 2022 o teto dos benefícios do INSS deve 

chegar a  R$ 6.832,45. O valor representa um aumento de R$ 398,88 na relação com o 
patamar máximo atual, mas não prevê ganho real, ou seja, acima da inflação. O salário 
mínimo passará dos atuais R$ 1100,00 para R$ 1169,00. 
 

����  O presidente Jair Bolsonaro protocolou ação direta de inconstitucionalidade (ADO) no 

STF, onde pede que a alíquota do ICMS  seja igual em todos os estados e no Distrito 
Federal. O governo quer evitar o comportamento predatório, conhecido como “Guerra 
Fiscal”. 
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