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O Copom do BC resolveu alterar a taxa da SELIC (Taxa básica de juros) passando de
2,75% para 3,5% ao ano, com um aumento de 0,75%. A previsão das economistas já era
essa alta da SELIC, que deve fechar o ano num patamar por volta de 5%.
Segundo a Receita Federal a tabela de imposto de renda está defasada em 113%, sem
reajuste desde 2015. Hoje, sem esta defasagem, quem ganhasse R$ 4mil estaria livre de
pagamento e também existiria repercussão nas demais faixas de tributação.

☺ A produção industrial brasileira teve melhora no mês de março na comparação com o
mesmo mês de 2020. O aumento foi de 10,5%. Na comparação trimestral o crescimento foi
de 4,4% com igual período de ano anterior. Mesmo com a pandemia a indústria mostra
reação. Os dados são do IBGE.
O Presidente Bolsonaro reafirmou que a entrega da declaração do imposto de renda da
pessoa física deva ser feita até o dia 31/05, bem como o pagamento da primeira parcela (ou
a integralidade) deve também ser feito naquela data. Não haverá mais prorrogação. A data
anterior era 30 de abril.
O Presidente Bolsonaro assinou decreto que antecipa o pagamento do 13º de
aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira
(metade do valor) será creditada no salário de maio. A segunda com o salário de junho.

☺ A balança comercial brasileira registrou superávit de 10.349 bilhões de dólares no mês
de abril, com crescimento mais exportações e importações sobre igual mês de 2020. Os
dados foram apresentados pelo Ministério da Economia.
O índice de confiança empresarial (ICE) subiu 4,3 pontos em abril, ante março,
passando para 89,8 pontos. A alta da confiança, empresarial é um sinal favorável quanto à
possibilidade de retomada gradual do nível de atividade econômica. Os dados são da FGV.
Os economistas do mercado financeiro alteraram as projeções para o PIB (produto
interno bruto) em 2021. Conforme o relatório Focus do Banco Central, a expectativa passou
de 3,09% para 3,14% de alta. Há quatro semanas estava em alta de 3,17%. A economia
tem mostrado evolução, depois do tombo pela pandemia.
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