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� A taxa de desemprego passou de 11,6% em dezembro de 2018 apara 12,7% em 

março de 2019. Faltou trabalho para um número recorde de 28,34 milhões de pessoas. No 
Brasil durante o 1º trimestre deste ano. Os dados são do IGBE. 
 

���� O presidente Bolsonaro assinou medida provisória (MP) que institui a declaração de  

direitos de liberdade econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e reduzindo 
exigências burocráticas. A MP terá pacto positivo na economia para pequenas e médias 
empresas. 
 

���� Foi divulgado pela FGV o INCC-M de abril. O índice ficou em 0,49% no mês e 

acumulou 4,32% nos últimos meses. Um pouco acima da expectativa do mercado 
econômico, mas ainda dentro dos limites toleráveis. 
 

���� Também divulgado pela FGV o IGM de abril, usado no reajuste dos contratos de 

aluguel. O índice registrou crescimento de 0,92%, inferior ao apurado em março (1,26%). A 
taxa porem foi a maior para o mês desde 2015. Acumulado dos últimos 12 meses 
 Ficou em 8,64%. 
 

☺☺☺☺ O índice de desempenho industrial gaúcho (IDI-RS) divulgado pela FIERGS mostra um 

crescimento de 1,7% do setor no primeiro trimestre de 2019, na comparação com mesmo 
período do ano passado. O processo de crescimento ainda é muito lento.      
 

���� A Petrobras anunciou a venda de oito refinarias e a rede de postos do Uruguai. A 

refinaria Alberto Pasqualini de Canoas está excluída do Rol de vendáveis. A iniciativa já 
estava incluída nas propostas do Governo Bolsonaro e deve ser executada nos próximos 18 
meses. 
 

���� O Ministério da Justiça e Segurança Pública editou portaria que retoma a tramitação de 

pedidos de registro sindical. Suspensa a dez meses, a análise desses processos, era até 
2018, atribuição do Ministério do Trabalho, extinto pelo presidente Bolsonaro. 
 

���� O governo federal quer regulamentar uma nova modalidade de credito, voltada 

principalmente para pessoas de idade avançada, na qual o imóvel já quitado é dado como 
garantia na operação. O novo credito tem a alcunha de “Hipoteca Reversa”. 
 
 
                    Dauter Berlese.  


