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� Até é difícil de acreditar...!!!!, mas o Brasil tinha a nível federal 2.583, entre comissões. 

Comitês, e outras formas de barganhar com os afilhados do governo. O presidente 
Bolsonaro, está terminando com tudo isso. Deve ficar tão somente 32 desses conselhos, ou 
seja 1,2% daquele “horrível” total. 
 

� Entre as barbaridades deixadas pelos governantes nos últimos anos, estão até pardais 

quem também eram usados para desviar dinheiro do povo e servir de recursos para partidos 
políticos. 
 

���� As expectativas em relação ao crescimento da economia brasileira voltaram a dar 

pequena esperança para o corrente ano. Após 20 semanas consecutivas de queda, as 
projeções dos economistas tiveram sutil melhora. A interrupção de queda dá um pequeno 
folego para o país. 
 

���� Outra notícia que pode ajudar a economia foi que na semana passada o dólar voltou a 

cair e chegou ao nível de R$ 3,73. Este valor não era atingido os últimos 4 meses. 
 

���� O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou com carteira 

assinada em 2018 começou no último dia 25/07. A liberação dos valores do PIS vai 
considerar a data de nascimento e o dos PASEP, o déficit final do número de inscrição. 
 

☺☺☺☺ O governo federal anunciou as condições pelas quais vai liberar os recursos do FGTS 

neste ano para contas ativas e inativas no valor de R$ 500,00 por conta. Nos próximos anos 
serão posteriormente, definidas as regras do saque. 
 

���� O placar eletrônico da Associação Comercial de São Paulo (O impostômetro) atingiu 

no último dia 24/07 a soma de 1 trilhão e 400 bilhões de reais em impostos, contribuições, 
taxas, etc. Desde 1º de janeiro deste ano. 
 

���� A medida provisória da liberdade econômica, enviada ao Congresso pelo presidente 

Bolsonaro, incluiu artigo para facilitar a abertura e o fechamento de empresas. Atualmente 
quem deseja empreender submete-se a uma peregrinação até humilhante. Alguns 
desistem...!!! 
 
  
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


