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☺☺☺☺ O INCC-M medido pela FGV subiu 0,17% em setembro, abaixo do resultado de 0,30% 
do mês anterior. O indicador acumula alta de 3,23% no corrente ano (jan/set) e de 3,86% 
nos últimos 12 meses. Tudo abaixo da inflação oficial (IPCA). 
 

���� Os trabalhadores do setor privado poderão contar com a nova opção de credito a partir 
do dia 26/09; o empréstimo consignado com o uso do FGTS como garantia. De início 
somente a caixa federal oferece essa nova linha de crédito. 
 

☺☺☺☺ Lançamentos e vendas de imóveis em São Paulo cresceram 21,4% e 11,6% 
respectivamente, de janeiro a Julho frente a igual período de 2017, segundo pesquisa da 
Fipe e da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. É um sinal! Embora a 
inadimplência atinja 41% da população adulta do país, o volume de consumidores com 
contas em atraso que conseguiram quitar parte das dívidas cresceu 4,93%, em agosto, no 
acumulado dos últimos 12 meses. É a maior alta desde setembro de 2015. 
 

���� Embora a inadimplência atinja 41% da população adulta do país, o volume de 
consumidores com contas em atraso que conseguiram quitar parte das dívidas cresceu 
4,93%, em agosto, no acumulado dos últimos 12 meses. É a maior alta desde setembro de 
2015. 
 

���� Os consumidores que caíram no rotativo do cartão de crédito pagaram juros mais caros 
em agosto. A taxa média do rotativo subiu 2,6% na comparação com julho, chegando a 
274% ao ano. Os dados são do banco Central. O rotativo é o crédito tomado pelo 
consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. 
 

���� O país registrou R$ 1,7 trilhão em pagamento de impostos, no dia 25/09, segundo o 
impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Neste ano o montante foi atingido 24 
dias antes na comparação com 2017, quando igual valor foi apurado em 18 de outubro. 
 

���� Após subir quatro pontos em agosto, atingindo 54,7 pontos, o índice de confiança do 
empresário industrial gaúcho, divulgado pela FIERGS, recuou 0,8 pontos em setembro, 
ficando em 53,9. Mesmo assim, o resultado acima de 50 significa que o industrial gaúcho 
continua otimista. 
 

���� Ainda é muito tímido o aumento, mas o mercado de trabalho criou 110.431 empregos 
com carteira assinada, em agosto, apurou o Caged, do Ministério do Trabalho é o melhor 
desempenho para o mês referido, desde Agosto de 2013. 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


