
          Pílulas Econômicas  

                                                                                Ano XII  Nº653 29/03/2019 

 

� A taxa do cheque especial subiu 2,3% em fevereiro na relação com janeiro, atingindo 

317,9% ao ano. Ao mesmo tempo a taxa média do cartão de credito aumentou 8,6% 
chegando a 295,5% ao ano no mesmo período. Estas taxas continuam sendo um absurdo 
para o cidadão. 
 

���� A pesquisa da Sondagem Industrial da FIERGS, mostra que o índice de produção 

passou de 51,6 pontos em janeiro para 53 em fevereiro. Diminuiu a ociosidade das fabricas, 
já que a utilização da capacidade instalada subiu de 67% para 69% no período 
 

���� A Petrobras anunciou mudança na periodicidade para reajuste do óleo DIESEL. A 

partir de agora, o preço não poderá sofrer aumentos. Em períodos inferiores a 15 dias. Até 
então, poderia variar até diariamente. A estatal garantiu a sobrevivência de raridade 
internacional nos seus braços.  
 

� O número de devedores da união atingiu 4,6 milhões em 2018. A dívida total atingiu R$ 

2,196 trilhões, mas 44,8% desse valor é considerado irrecuperável, segundo dados da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Os desfalques aos cofres públicos atingem de R$ 
30 bilhões a R$ 40 bilhões ao ano. 
 

���� A criação de vagas de trabalho com carteira assinada acelerou de 173.139 empregos 

formais, de acordo com dados do CAGED, divulgados pelo Ministério da Economia. Os 
dados acima do esperado foram comemorados pelo governo de emprego seja consistente 
em 2019. 
 

���� O governo federal em reunião com um grupo de empresários prometeu um verdadeiro 

“Revogaço” de medidas burocráticas e um pacote de competitividade  nas próximas duas 
semanas. Os industriais defendem o fim dos chamados “nós burocráticos” que complicam o 
ambiente de negócios no país.  
 

���� Foi divulgado pelo FGV o INCC-M de março. O índice ficou em 0,19%. No acumulado 

dos últimos 12 meses atingiu 4,11%, abaixo da meta inflacionária do governo. O indicador 
ficou dentro dos parâmetros esperados pelo mercado econômico. 
 

� Continuam os embates políticos nas tratativas de aprovação dos pacotes econômicos 

no congresso nacional, principalmente com relação a previdência social genérica e dos 
militares. A agitação é geral e de difícil conclusão sobre o futuro de tão importante matéria 
para o trabalhador brasileiro. 
 
 
                    Dauter Berlese.  


