
Projeção da inflação cai de 4,16% para 4,05% este ano 
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa de crescimento da 
economia e da inflação para 2018. A informação consta do boletim Focus, publicado semanalmente pelo 
BC, com projeções para os principais indicadores econômicos. A estimativa para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,16% para 4,05% este ano.  

A redução ocorreu após a deflação registrada em agosto (0,09%), divulgada na quinta-feira (6) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para 2019, a projeção para o IPCA permanece em 
4,11%. Para 2020, a estimativa segue em 4% e para 2021 passou de 3,92% para 3,87%. Para 2018 e 2019, 
as estimativas estão abaixo do centro da meta que deve ser perseguida pelo BC este ano, de 4,5%, com 
limite inferior de 3% e superior de 6%. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 11/09/2018 

Receita liberou consulta ao IR 

A consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018 foi liberada a 
partir das 9h de ontem (10). Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 
2017. A correção variará de 3,15% - para as declarações entregues em maio deste ano - até 105,27% para 
os contribuintes que estavam na malha fina desde 2008.  

O índice equivale à taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada desde o mês de entrega da 
declaração até setembro deste ano. O crédito bancário para 2.646.626 contribuintes será feito em 17 de 
setembro, somando R$ 3,3 bilhões. Desse total, R$ 219,3 milhões são destinados a contribuintes com 
prioridade: 4.863 idosos acima de 80 anos, 36.308 entre 60 e 79 anos, 5.490 com alguma deficiência física 
ou mental ou moléstia grave e 18.409 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber 
se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o 
Receitafone, número 146. 

Inconsistências de dados.  

Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível verificar o extrato da declaração e ver se há 
inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a 
autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. A Receita oferece ainda aplicativos para 
tablets e smartphones para consulta à declaração e situação cadastral no CPF.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 11/09/2018 
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Reforma da Previdência em 2018 é novo golpe contra trabalhador 
Em entrevista nesta segunda-feira (10) ao Valor Econômico o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, 
declarou que sem a reforma da Previdência "não tem conversa". Segundo o ministro, a articulação no 
Congresso está avançada para aprovar a reforma até novembro. Dirigentes da Força Sindical e CTB 
criticaram a posição do governo federal e afirmam que a reforma é "golpe" contra o direito da população à 
aposentadoria. 

"O que Guardia chama de ‘gesto de grandeza de Temer' eu chamo de golpe contra o direito a aposentadoria 
do nosso povo. Após tantos retrocessos, a sanha dos golpistas miram um direito elementar para a 
sobrevivência dos trabalharam ao longo de toda uma vida", afirmou Adilson Araújo, presidente da Central 
de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) em matéria no portal CTB.  

Em entrevista ao Portal Vermelho, João Carlos Gonçalves, o Juruna, afirmou que uma reforma da 
previdência neste ano compromete a decisão do voto. "É um erro grave e parece ser um golpe contra os 
trabalhadores. Acredito que a decisão eleitoral implica em posicionamento em torno do programa da 
Previdência e de propostas que os candidatos façam à Previdência, então querer dizer que vai ter reforma 
ainda este ano é exagero e comprometer a decisão do voto". Adilson reiterou que a reforma da previdência 
defendida pelo governo Temer vai resultar em colapso financeiro em mais de 4 mil municípios. "Reformar 
a Previdência é sentenciar à morte milhões e enterrar ainda mais o Brasil na crise política e econômica". 
Segundo o sindicalista "as eleições 2018 tornam-se fundamentais para reverter as reformas já realizadas, 
barrar mais essa agenda e proteger o maior programa de distribuição de renda na América Latina: a 
Previdência Social". 

Juruna enfatizou que as centrais sindicais devem debater a reforma. "Para que no momento exato as 
centrais possam reagir diante da população em torno do voto e de futuras mobilizações". 

Fonte: Portal Vermelho - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 07/09/2018 

 

 

 

 

 


