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���� Dados da CNDL e do SPC Brasil revelaram que 58% dos consumidores que recorrem 
ao crediário ficaram negativados, no último ano, por atrasar suas prestações e 48% dos 
usuários do cartão de crediário por não pagarem a fatura. O cheque especial teve o menor 
índice com o nome sujo: 30%. 
 

���� O indicador que mede o nível de endividamento dos gaúchos registrou queda em 
agosto deste ano ente igual mês de 2017, ficando em 67,4% ante 74,4%. A pesquisa é da 
FECOMÉRCIO. O nível ainda é alto mas teve uma razoável diminuição. É um bom sinal! 
 

���� O relatório Focus do Banco Central, em sua última edição, mostrou que a média para o 
índice, que baliza as decisões da política monetária, recuou de 4,16% para 4,05% neste 
ano. Isto significa que o IPCA (índice que calcula a inflação) deve fechar 2018 ao redor e 
muito próximo de 4,00%. 
 

���� O INCC-M de agosto, fechou aquele mês em 0,30%, bem abaixo do anterior (jul) que 
havia chegado em 0,72%. No acumulado dos últimos 12 meses o índice bateu em 3,83%, 
abaixo da inflação oficial. Já o IGP-DI ficou em 0,68%, com acumulado de 9,06% nos 
últimos 12 meses. Os dados são do IBGE.    
 

☺☺☺☺ O IPCA mostrou deflação de 0,09% no mês de agosto, após avanço de 0,33% em julho, 
informou o IBGE. A taxa acumulada nos últimos 12 meses marcou 4,19%. O grupo 
alimentos e bebidas voltou a mostrar recuo em agosto. 
 

☺☺☺☺ O IBGE também divulgou o INPC, de agosto. Este índice mede os preços para famílias 
com ganhos até cinco salários mínimos. O indicador seguiu o mesmo caminho do IPCA e 
ficou estável naquele mês, ou seja, não houve alta, nem deflação (zero por cento). Nos 
últimos 12 meses permaneceu o mesmo, ou seja 3,64%. 
 

☺☺☺☺ Trabalhadores da iniciativa privada poderão contar com a nova opção de crédito. O 
empréstimo consignado com uso do FGTS como garantia passará a ser oferecido pela CEF 
a partir do dia 26/09. O juro será de no máximo 3,5% ao mês e prazo de até 48 vezes. 
 

☺☺☺☺ Estão abertas as inscrições para 91º Encontro Nacional da Indústria da Construção 
Civil (ENIC), maior encontro nacional do setor da construção será realizado de 15 a 17 de 
maio de 2019, no Windsor Barra, no Rio de Janeiro. Será também a comemoração dos 100 
anos do Sinduscon-Rio. Agende-se!!! 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


