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O IPCA-15 (Antecipação do IPCA) registrou alta de 0,02% em março, após avançar
0,22% em fevereiro, informou o IBGE. O resultado ficou dentro das estimativas dos
analistas do mercado econômico. Com o resultado a taxa acumulada dos últimos 12 meses
ficou em 3,67%. No acumulado está em 0,95%.
Com a nova redução de 15% para a gasolina, informado pela Petrobras, o preço do
combustível nas refinarias passa a ser R$ 1,14 por litro. Este é o menor preço cobrado pela
companhia desde 31 de outubro de 2011.
A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do governo
federal, aumentou em termos nominais, 1,22% em fevereiro na comparação com janeiro,
informou o ministério da economia. O estoque passou de R$ 4,229 trilhões para R$ 4,281
trilhões.
Isolamento pode destruir os EUA” foi a frase usada pelo presidente Donald Trump,
alertando que as medidas podem destruir o país. Imaginem nosso Brasil fechado, urge que
mesmo parcialmente voltemos a trabalhar...!!!
O secretário da Receita Federal informou que não houve nenhuma mudança no país
final de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física que esgota em 30 de
abril. Segundo Tostes, “A notícia sobre o adiamento é improcedente”.

☺ É triste concluir, mas o PIB brasileiro para 2020, deverá ter um desempenho ao redor
de zero por cento. Inicialmente a projeção era de 2,1%. O país deve entrar em recessão
técnica. O golpe coronavirus vai marcar o ano.

☺ Os líderes dos 20 maiores países do mundo (G-20) reuniram-se em vídeo conferencia
no último dia 26/03 e resolveram destinar US$ 5 trilhões para a luta contra o coronavirus. 80
países já solicitaram ajuda financeira.
A malha aérea nacional vai encolher 90% a partir desta semana. Serão mantidos 10%
dos voos para situações de emergência. O número de voos semanais passou de 14.781
para 1.241. É um grande golpe para a economia.

Dauter Berlese.

