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☺☺☺☺ A CEF anunciou a redução dos juros nos financiamentos imobiliários, a partir do dia 
10/06. A maior taxa praticada pelo banco caiu de 11% mais TR, para 9,75% ao ano mais 
TR. A menor taxa foi reduzida de 8,75% mais TR ao ano, para 8,5% mais TR. 
 

☺☺☺☺ A CEF também anunciou as novas condições para a renegociação de dívidas 
imobiliárias de pessoas físicas. As medidas vão atingir quase 600 mil famílias e devem 
beneficiar 2,3 milhões de pessoas. São 11% da carteira de crédito imobiliário. 
 

���� Após a queda de 3,1% em março, parte do nível de atividade da indústria gaúcha foi 
recuperada em abril. Segundo o IDI-RS divulgado pela FIERGS, a  expansão foi de 2,2% na 
série. Os indicadores industrias de abril ainda mostram que a atividade do setor segue 
instável.  
 

☺☺☺☺ O INCC-M de maio divulgado pela FGV ficou inclusive, abaixo do esperado pelos 
analistas e fechou o mês em 0,09%. Em consequência o acumulado dos últimos 12 meses 
também recuou para 4,09% abaixo da inflação. 
 

���� O governo federal estuda novas medidas para melhorar o incentivo ao programa 
“minha casa, minha vida” entre elas destaca se a realização de uma poupança mensal para 
adquirir o imóvel e o financiamento de 100% do valor do imóvel para as famílias que 
recebem até um salário mínimo mensal.  
 

� A estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia caiu pela 14ª vez 
consecutiva. É o que mostra o boletim Focus do banco Central. A projeção do PIB soma de 
todos os bens e serviços ´produzidos no país. Foi reduzida de 1,23% para 1,13% no 
corrente ano. 
 

���� Muito tímida a redução do desemprego, no mês de abril do país. A taxa de 
desocupados baixou de 12,9% no trimestre até abril de 2018, para 12,5% no trimestre fundo 
em abril de 2019. Mesmo assim o país ainda tem 13,177 milhões de pessoas em busca de 
trabalho. 
 

� Que horror! A dívida bruta do governo federal fechou abril na econômica cifra de R$ 
5,479 trilhões, o que representa 78,8% do PIB. Os dados divulgados pelo banco Central, 
são superiores aos 78,5% do PIB de março. É o maior percentual da série histórica do BC. 
  
 
                    Dauter Berlese.  


