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���� Pela oitava vez seguida, o banco Central (BC) não alterou os juros básicos da 

economia. Por unanimidade o Copom manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. A Selic segue 
no menor nível desde o início da série histórica, em 1986. Esta taxa é o principal 
instrumento para manter sob controle a inflação oficial. 
 

���� A ANEEL anunciou um alivio de 3,7% em média, nas tarifas de energia neste ano é de 

1,2% em 2020. Não significa que haverá redução na conta de luz, mas será compensado 
nos futuros aumentos. 
 

☺☺☺☺ A inédita marca dos 100 mil pontos do índice de BOVESPA (Bolsa de valores paulista). 

Foi atingida pela primeira vez, no último dia 18/3. A aprovação, possível, da reforma da 
previdência no congresso nacional foi um dos fatores determinantes. 
 

� O mercado financeiro reduziu a projeção de crescimento da economia em 2019. A 

estimativa para o PIB caiu de 2,28% para 2,01% neste ano. Foi a terceira redução 
consecutiva. Para 2020, a estimativa de alta foi mantida em 2,80%. 
 

���� Também a perspectiva para a inflação desde ano, subiu pela segunda vez seguida. A 

previsão do IPCA passou de 3,87% para 3,89%.a previsão do mercado para a cotação do 
dólar permanece em R$ 3,70 no final deste ano. Os dados são do banco Central. 
 

���� Foi assinado convênio entre o SEBRAE RS e JUCIS/RS para ampliar a abrangência da 

redesimples. Projeto que simplifica e integra o registro e a legalização de empresários e 
pessoas jurídicas estará em mais de 100 municípios gaúchos até o fim do ano. 
 

���� O presidente Jair Bolsonaro deu um xeque nos sindicatos. O mandatário assinou uma 

medida provisória que proíbe expressamente que as entidades trabalhistas descontem 
qualquer valor do salário dos empregados de uma empresa. Toda a contribuição aos 
sindicatos precisa ser feita por meio de boleto bancário com anuência do trabalhador. 
 

� Os preços dos alimentos tiveram aumento mais significativo neste início de ano em 

nossa cidade. No acumulado dos dois meses (Jan, Fev) o plus ficou em 2,82%, segundo a 
pesquisa da universidade Franciscana. 
 
 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


