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O banco Central (BC) lançou na última semana a nova cédula de R$ 200,00 já está
circulando no país. A impressão é de responsabilidade da Casa da Moeda. A imagem e as
características da moeda já estão no site oficial.
A FGV divulgou a o INCC-M do mês de agosto e o índice ficou acima do esperado pelo
mercado econômico. Bateu em 0,82% ante 0,84% do mês de julho. Os dois meses (Jul/Ago)
tiveram altas expressivas em face da Pandemia. No acumulado dos dois últimos meses a
taxa ficou em 4,44%.
Também o INPC da FGV do mês de agosto foi divulgado na semana passada e ficou
fora das expectativas do mercado muito alto, na ordem de 2,74%. Nestas condições, no
acumulado dos últimos 12 meses atingiu o surpreendente número de 13,02%.
Apesar da violenta retração da economia brasileira, provocada pela epidemia,
chegando a 9,7% (negativa) no segundo trimestre do corrente ano. A recuperação é
consistente no 3º trimestre e os economistas projetam uma retração de 5% no final do ano.

☺ O presidente Bolsonaro anunciou a prorrogação do Auxilio Emergencial até dezembro
do corrente ano. Só que agora o valor mensal será de R$ 300,00 e não mais R$ 600,00
como era até este mês. Foram 5 parcelas no valor de R$ 600,00, agora serão quatro
parcelas de R$ 300,00.

☺ Em nova etapa da liberação de recursos no valor total de R$ 12 bilhões por meio do
Pronampe, para micro, pequenas empresas. Para o Rio Grande do Sul foram definidos R$
730 milhões que são operados pelo Banrisul e R$ 645 milhões pelo Sicredi.
O desemprego no RS teve avanço significativo no 2º trimestre, passou de 8,3% no
trimestre anterior e ficou em 9,4%, mesmo assim foi um dos menores índices na
comparação com outros estados da federação. Os dados são do IBGE.
As contas do governo federal registraram um déficit primário de R$ 505,187 bilhões de
janeiro a junho deste ano. A informação é do Tesouro Nacional. O resultado foi pior para o
período de sete meses desde o início da série histórica criada em 1997, ou seja, em 23
anos.

Dauter Berlese.

