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Mesmo com a taxa Selic congelada, o custo do rotativo do cartão de crédito voltou a
subir. A taxa média no país aumentou 1,9%, em maio na relação com abril, atingindo
279,9% ao ano, conforme dados divulgados pelo banco central. Isto ainda é um absurdo!!!...
E já esteve 37,3% menor a um ano atrás.
As compras com “dinheiro de plástico” aumentaram 17% no primeiro trimestre em
relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 416 bilhões, segundo dados da
ABECS.
O presidente da CEF, anunciou um pacote de melhorias para a rede lotérica. A rede
lotérica é hoje um fundamental apoio para a CEF. Uma dessas medidas é o limite de saque
para R$ 2.000,00.
O Índice de confiança do empresário industrial gaúcho (ICEI/RS), atingiu este mês
(jun/2019) o menor nível desde out/2018. Caiu de 57,7pontos para 55,8, entre maio e junho.
No entanto o sentimento positivo persiste. Espera-se para o segundo semestre uma
melhora no cenário econômico. Os dados são da Fiergs.

☺ A prévia da inflação oficial medida pelo IPCA-15 ficou em 0,06% no mês de junho. A
taxa é inferior ao 0,35% de maio e é a menor para o mês de junho desde 2006. No
acumulado dos últimos 12 meses o indicador resultou em 3,84%. Os dados são do IBGE.
A pesquisa semanal do banco central apontou a 17ª queda na proteção do PIB para o
corrente ano. Agora baixou de 0,93% para 0,87%. Em abril do ano passado a projeção para
2019 era de 3%. Foi caindo, caindo..., e agora já está abaixo de 1%. Se zerar estaremos
aliviados.

☺ O sistema econômico começa a sentir os efeitos da seriedade do novo governo. A CEF
anunciou um lucro líquido de R$ 3,92 bilhões no parâmetro trimestral do corrente ano, com
alta de 22,9% sobre igual período de 2018. E o banco pagou 3 bilhões ao governo federal.
Sem desvios os resultados são outros...!!!

☺ Já se projeta novas reduções na taxa Selic (inflação oficial), a expectativa dos analistas
é de três cortes no corrente ano. O primeiro corte deve acontecer na reunião do cupom de
julho, na ordem de 0,5%. É o Brasil diferente...!!!
Dauter Berlese.

