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O IGP-M, usado para reajuste de aluguel, atingiu a inflação de 0,57% na segunda
previa de janeiro. Com o resultado, o índice acumula taxa de 7,91% nos últimos 12 meses.
A queda de dezembro a janeiro foi puxada pelos preços no atacado e varejo.
A arrecadação de impostos federais, no ano passado, totalizou R$ 1,537 trilhão, um
crescimento real de 1,69% em comparação ao ano anterior. É o maior valor desde 2014. O
desempenho da economia melhorou!

☺ O índice de confiança industrial (ICEI-RS) divulgado pela FIERGS, revela que ao
começar 2020, o otimismo se dissemina no setor industrial gaúcho. Cresceu em janeiro para
66,5 pontos, 1,6 a mais do que dezembro e 10,7 de alta nos últimos sete meses e 13 acima
da média histórica.

☺ FMI eleva projeção do PIB brasileiro de 2% para 2,2% no ano de 2021. O fundo revela
que o Brasil deve crescer mais nos próximos anos, com a melhora na confiança após a
reforma da Previdência.
As instituições bancárias reduziram a estimativa para a inflação deste ano. A projeção
para o IPCA caiu de 3,58% para 3,56%, informou o boletim Focus. Já a taxa básica de juros
(SELIC) deverá se manter em 4,5% ao ano até o final de 2020.
A região Sul encerrou 2019 com 8,20 milhões de consumidores negativados, ou seja,
com alguma conta em atraso com o CPF restrito para contratar credito ou fazer compras
parceladas.

☺ Mais de 230 mil micros e pequenas empresas quitaram seus débitos com o sistema
nacional no segundo semestre de 2019 e foram mantidas no regime especial de tributação
em 2020. R$ 5,2 bilhões foram recuperados, conforme a Receita Federal.
A Industria de transformação encolheu drasticamente nos últimos anos. Pelo menos 17
industrias fecharam suas portas por dia. Mais de 25,3 mil unidades encerraram suas
atividades de 2015 a 2018.

Dauter Berlese.

