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� A alta de 0,75% na inflação medida pelo IPCA no mês de março foi a maior desde 
2015, informou o IBGE. Em fevereiro a taxa havia registrado um avanço de 0,43%. O Grupo 
alimentação foi o responsável pela maior alta inesperada, junto com os combustíveis.  
 

�  Também o INCC registrou a mesma tendência do IPCA e teve aumento até maior, 
0,77% em março. O INPC mede a variação de preços da família com renda até cinco 
salários mínimos e também é a maior taxa para o mês desde 2015. Os dados são do IBGE. 
 

���� Como havia prometido em campanha o presidente Jair Bolsonaro anunciou o 13º 
salário para os benefícios do bolso família. O novo benefício representará um aumento 
médio de 8,5% no valor recebido anualmente pelos beneficiários. O custo para o país será 
de R$ 2,5 bilhões. 
 

���� A Suíça devolveu ao Brasil 324 milhões de Euros, confiscados pela justiça com 
corrupção envolvendo a Petrobras e a Odebrecht. Além do que já foi devolvido, 
permanecem bloqueados, nos cofres da Suíça, uma soma de cerca de 650 milhões de 
euros para serem devolvidos. 
 

���� O ministro da economia, Paulo Guedes, declarou que o governo pretende reduzir pela 
metade o preço do gás de cozinha até dois anos. Para isso é preciso quebrar o monopólio 
do refino, mercado concentrado atualmente nas mãos da Petrobras, e da distribuição de 
combustíveis, esperamos...!!!! 
 

� É triste constatar a situação dos recém aposentados que são assediados logo que se 
aposentam, por uma alcateia de importunadores para oferecer empréstimos consignados. É 
tbem por isso que 62% das famílias de brasileiros estão endividadas. 
 

���� É importante registrar que não existe empréstimo barato. Todos eles tem embutidos 
diversos fatores, até o cultos, para leigos, que encarecem os aparentes facilitados créditos. 
Estão embutidos nessas onerações a inflação, toda a lógica dos envolvidos e ainda o lucro 
dos empresários, e que paga tudo isso é o tomador. 
 

� O relatório do banco mundial, revela que a pobreza aumentou no Brasil entre 2014  e 
2017, atingindo 21% da população, cerca de 43,5 milhões de pessoas. Um aumento de 7,3 
milhões de brasileiros no período. 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


