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☺☺☺☺ A crise gerada pelo novo corona vírus fez o banco Central cortar a Selic pela sexta vez 
consecutiva a taxa de juros oficial caiu 0,50%, ficando agora em 3,75% é o mais baixo piso 
da série histórica iniciada em junho de 1996. 
 

���� Seguindo a mesma tendência do mercado externo, a Petrobras reduziu no último dia 
19/03 o preço da gasolina em 12%, depois de ter anunciado, uma queda de 9,5% na 
semana anterior. O preço do DIEESEL teve baixa de 7,5%, que também baixou em 6,5% na 
semana anterior. 
 

� É momento de atitudes drásticas que irão diminuir o impacto da “guerra” estamos 
metidos contra um inimigo invisível, mas altamente perigoso. Se não houver investidas e 
soluções governamentais, a economia brasileira vai entrar em colapso, com muitas 
empresas “Quebrando” em todos os setores. 
 

���� O Governo  propôs redução do limite da taxa de juros nos empréstimos consignados 
para aposentados e pensionistas do INSS de 2,08% para 1,8% ao mês para vigorar o novo 
teto é preciso ser aprovado pelo CNPS. 
 

���� Para minorar os problemas de saúde dos mais idosos. O governo vai pagar no mês de 
abril (salário de março) a 1ª parcela do 13 salário dos aposentados e pensionistas do INSS 
(50% do total). 
 

���� Com o pedido da FEBRABAN, os bancos brasileiros irão alargar o vencimento das 
dívidas por mais dois meses. A medida beneficiará os clientes pessoas físicas e as micro e 
pequenas empresas. 
 

���� O preço do petróleo no mercado internacional atingiu mais baixo nos últimos 4 anos, 
influenciado pela queda vertiginosa na demanda mundial e a crise do corona vírus. O WTI 
dos EUA fechou em 26,95 dólares é o  Brent da Inglaterra chegou a 28,73 dólares barril. 
 

� Lamentavelmente, não poderia ser diferente. A estimativa do PIB brasileiro para o 
corrente ano estava estimada em 1,99%, mas com a situação atual, baixou para 1,68% e 
deve cair ainda mais. 
 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


