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OS CUSTOS
PARA SE VIVER

CONSTRUÇÃO O valor do metro quadrado no Ceará apresentou inflação de 1,60% em agosto, resultando na maior inflação do Nordeste e a
quarta maior do País. Os dados são referentes à pesquisa Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), divulgados ontem (6). O Estado acumula no ano inflação de 1,62% e de 3,38% em 12 meses.
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Mutirão de
renegociação

Novo acordo
comercial

DECON Uma ação conjunta
entre vários Procons do
Nordeste promove um
mutirão, entre 9 e 20 de
setembro, para os
consumidores renegociarem
suas dívidas junto a bancos,
instituições financeiras e
administradoras de cartão de
créditoatravés da internet. Os
interessados devem se
cadastrar na plataforma
consumidor.gov.br.

ARGENTINA A cota de
veículos e autopeças que o
Brasil exporta para a
Argentina subirá de US$ 1,5
para cada US$ 1 importado do
país vizinho, como é hoje,
para US$ 1,7 por cada US$ 1
importado, já em 2020. A cota
subirá gradualmente até
alcançar o livre comércio, em
2029, conforme o novo
acordo comercial automotivo
assinado ontem, no Rio.

R$ 4,08 7,98%
DÓLAR TEM 1ª QUEDA
SEMANAL EM 7 SEMANAS
Odólaracumulouquedade1,51%
nosúltimoscincodias,marcandoa
primeirasemanadebaixaapós
setesemanasconsecutivasde
alta.Ocenárioexternomais
positivoéoprincipalfatorqueestá
provocandoaquedadascotações
damoedaamericanaenesta
sexta-feiranãofoidiferente.No
mercadoàvista,odólarterminou
emquedade0,73%,aR$4,0801.

CAPITAL: PREÇOS CAEM
EM SUPERMERCADOS
Osvalorescobradosemalimentos
eprodutosemsetembrodesteano
teveumareduçãode7,98%nos
supermercadosdeFortaleza,de
acordocomumapesquisado
ProconFortaleza.Emagosto,a
somade60itensanalisadosfoide
R$445,32.Jánoúltimo
levantamento,desenvolvidoentre
osdias3e4desetembro,amédia
foideR$409,79.

Osduros aumentos nas
contasdeáguae luz feitos
pelasconcessionárias
mesesatrás sobo aval
dasagências
reguladoras,enfim,
mostraramo poderque
têmsobre aeconomia
deumacidade.
Operadosacima da
inflação,romperamos
gastosdasfamílias de
Fortalezae tornaram-se
osprincipais
influenciadoresdoÍndice
NacionaldePreçosao
Consumidor,afamosa
inflação.Aumentaramo
custodevida efizeram
comqueos indicadores
deFortalezase
comparassemàcidade
mais caradese viver do
País:SãoPaulo.Agora,
restaesperar oefeito
cascata,poisquem tem
osgastos decasamais
altos,deixadegastarna
rua.E aredução do
consumoe afeta osque
vivemdocomércio,da
indústria,da produção...

