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���� Os pedidos de falência acumularam queda de 19,8% em 12 meses, até fevereiro frente 

a igual período do ano passado. Ante janeiro deste ano os pedidos de falência cresceram 
31,8%. Os dados são da Boa Vista SCPC. 
 

���� A porcentagem de brasileiros com contas em atraso e registrados nos cadastros de 

devedores, no mês de fevereiro/18, chegou em 40,5% da população com idades entre 18 e 
95 anos, segundo o indicador do SPC Brasil e CNDL. São 61,7 milhões de brasileiros com 
alguma conta em atraso. 
 

☺☺☺☺ A inflação medida IPCA (Inflação oficial) fechou fevereiro em alta de 0,32% ante 0,29% 

de janeiro, informou o IBGE. Foi a inflação mais baixa para o mês desde 2000. O 
acumulado dos últimos 12 meses ficou em 2,84% e foi o menor para meses de fevereiro 
desde 1999. 
 

���� Ainda é muito alta a proporção de famílias brasileiras com contas em atraso. No mês 

de fevereiro o índice estava em 24,9%, praticamente igual a jan/2018 que marcou 25%. 
 

���� A pesquisa do SPC Brasil também revela que somente 18,4% dos brasileiros estão 

com suas contas no azul, com sobras de recursos para consumir ou fazer investimentos. O 
levantamento indica ainda que 40,1% estão no “zero a zero”, sem sobra nem falta de 
recursos. 
 

���� O déficit da seguridade social, que engloba as áreas de saúde, previdência e 

assistência social, chegou a R$ 292,4 bilhões em 2017, o pior resultado da serie histórica, 
de acordo com o Ministério do Planejamento 4,4% do PIB. 
 

���� Espera-se para a próxima reunião do COPOM (banco Central) para os dias 20 e 21 do 

corrente mês mais um corte na taxa da SELIC. De 6,75% ao ano de hoje, para 6,50%. A 
própria inflação também teve queda na previsão para o corrente ano, de 3,70% antes para 
3,67% agora. Os dados são do banco Central. 
 

���� A Petrobras volta a se estabilizar do maior escândalo politico e econômico vivido no 

Brasil. A empresa registrou prejuízo de R$ 446 milhões no ano passado, a melhora, mesmo 
assim, foi de 97% ante a perda de R$ 14,824 bilhões de 2016. O que roubaram hein! 
 
  
 
 
 

Dauter Berlese.  


