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���� Já era hora de o governo tomar atitudes em relação ao empréstimo consignado. Este 

foi um dos fatores que levaram os brasileiros a terem 62% de seus habitantes endividados. 
Agora mudou ainda muito tímidas as condições para conseguir o empréstimo, mas é um 
sinal que existe preocupação governamental. 
 

���� A taxa de juros a longo praz. (TJLP), para o segundo trimestre estabeleceu em 6,26% 

ao ano. O valor foi divulgado pelo banco Central e vale de 1º de abril até 30 de junho. A 
TJLP continua sendo usada em créditos de longo prazo. 
 

� Nova previsão diminuiu o PIB brasileiro de 2,00% para 1,89%, neste ano. Foi a quinta 

redução consecutiva. A projeção da inflação (IPCA) permanente a mesma 3,89% neste ano. 
Para 2020 a previsão também continua a mesma 4%. 
 

� A inflação medida pelo IPC-S subiu, em março, na ordem de 0,65%, taxa superior ao 

0,35% de fevereiro. O aumento surpreendeu os economistas que não esperavam este nível, 
os dados são da FGV e um dos fatores foi o item transportes. 
 

���� Os preços dos medicamentos podem aumentar até 4,33% a partir de 01/04. O valor 

definido pela câmara de regulamentação do mercado de medicamentos ficou acima da 
inflação do período (3,75%). Segundo o ministério da saúde, o índice de aumento 
autorizado é o máximo permitido. Só pode ser igual ou menor que a referência.    
 

� A taxa de desemprego no país continua alta, no trimestre encerrado em fevereiro 

estava em 12,4% com total de 13,1 milhões de brasileiros desocupados. Os números dos 
três últimos anos, tem se mantidos quase inalterados. Os dados são do CAGED. 
 
 

� O número de empresas com contas em atraso no cadastro de inadimplentes cresceu 

5,02 em fevereiro na comparação com igual mês de 2018. Cada empresa devedora 
continua acumulando em média duas pendencias. Os dados são da Boa Vista. 
 

☺☺☺☺ As contas de luz vão permanecer com bandeira verde no mês de abril, segundo 

definição da ANEL Isso significa que não haverá cobrança estra dos consumidores. A 
bandeira verde esta em vigor desde dezembro. Os níveis dos reservatórios estão em boa 
situação. 
 
 
                    Dauter Berlese.  


