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☺☺☺☺ Pela quinta vez consecutiva, o banco Central reduziu os juros básicos da economia 

brasileira (taxa Selic) para 4,25%. Um corte de 0,25% na taxa anterior. Com esta decisão a 
Selic está no menor nível desde o início da série histórica do banco Central, em 1986. 
 

�Os brasileiros pagaram R$ 300 bilhões em impostos desde o início deste ano. Foi o que 

registrou o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo no último dia 05/02.O 
valor foi atingido dois dias antes em relação a 2019. 
 

���� A meta central da inflação para 2020 é de 4%, com um intervalo de tolerância de 0,25% 

e 5,5%. Mesmo com as ameaças da economia, em nível mundial, o BC resolveu manter as 
expectativas do mercado brasileiro para o corrente ano. 
 

���� A  FGV anunciou o IGP-M de Janeiro. O índice ficou dentro das previsões do mercado. 

Sua liberação foi de 0,48%. No acumulado dos últimos 12 meses chegou em 7,81% e 
obviamente atingiu um valor bem superior. A inflação oficial que bateu em 4,31%. 
 

� A produção industrial teve queda de 0,7% em dezembro último ante novembro, que fez 

o setor acumular queda de 2,4% nos últimos meses de 2019. Os dados são do IBGE. 
Naquele mês 17 dos 26 setores analisados tiveram redução. 
 

� A balança comercial brasileira registrou em janeiro deste ano o pior resultado para o 

mês desde 2015. O déficit foi de 1,7 bilhão de dólares. As exportações caíram 20,2% em 
relação ao mesmo período de 2019. O petróleo bruto e as commodies foram os vilões. 
 

���� A taxa de desemprego no país caiu para 11%, a mais baixa desde 2016, quando estava 

em 11,5%. Mas o desemprego ainda é muito grande e atinge 11,6 milhões de brasileiros. A 
Taxa de desemprego, agora está no menor patamar desde março de 2016. 
 

���� A taxa de famílias com dividas diminuiu para 65,3% em janeiro, após maior patamar a 

série histórica de 65,6% em dezembro último. Houve alta, porem na relação com janeiro de 
2019, quando o indicador registrou 60,1%. Os dados são da CNC. 
 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


