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���� O IPCA de 2019 alcançou 4,31% e ficou acima da meta preconizada pelo governo que 

era de 4,25%, tudo isso devido a inflação registrada em dezembro que bateu em 1,15% e 
que teve a carne como a grande vilã. Os dados são do IBGE. 
 

���� Também o IBGE divulgou o INPC de 2019, que teve uma alta de 4,48%, com isso o 

salário mínimo foi alterado para R$ 1.045,00. Este índice também indicará o reajuste de 
aposentados e pensionistas do INSS. 
 

� Com a inflação oficial de 2019(IPCA em 4,31%) a tabela do imposto de renda ficou com 

uma defasagem de 103,87% entre 1996 e 2019. Desde 2015, a tabela do IR a tabela não 
sofre alterações. Os dados são do Sindifisco. 
 

���� A partir do dia 11 último, os comerciantes e empresas que emprestam dinheiro poderão 

consultar o cadastro positivo para decidir se concedem ou não créditos aos seus clientes. 
Nesta primeira etapa 120 milhões de consumidores serão cadastrados. 
 

���� O ministério da economia fixou em R$ 6.101,06, o teto do pagamento das 

aposentadorias e benefícios do INSS com valores acima do salário mínimo. O novo valor 
decorre de um reajuste de 4,48% que corresponde a inflação medida pelo INPC de 2019. 
 

� A dedução de gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos não 

será mais permitida na declaração de renda da pessoa física em 2020. A medida quando foi 
estabelecida em 2006, preconizava seu fim em 2019. 
 

� O estado do RS tem um total de R$ 54 bilhões em dívida ativa. Só dez empresas 

devem R$ 4,9 bilhões ao estado. A CEEE ocupa o primeiro lugar com dívida acumulada de 
R$ 2,6 bilhões. Se metade desse dinheiro fosse buscado pelo erário público estadual, o RS 
sairia do buraco que está... 
 

� O ano começou no vermelho para 61 milhões de brasileiros. Esse é o número de 

inadimplentes e com o CPF restrito para contratar créditos, segundo a CNDL e o SPC brasil. 
A queda é de 0,2% na comparação anual.  
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


