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���� A maioria dos brasileiros aprovam o fim do horário de verão. É o que prova o 
levantamento do instituto Paraná. 65,7% concordam com o fim do horário, enquanto 31,1% 
discordam da medida e desejam a permanência de tal regime. Em princípio o presidente 
Bolsonaro declara que o horário de verão será extinto. 
 

� Os economistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a expectativa para a 
expansão do PIB brasileiro neste ano.  Antes era de 1,95%, agora reduziu para 1,71%, 
conforme o relatório Focus do banco Central. 
 

���� Também o IPCA ( Inflação oficial) teve sua previsão alterada para o mês corrente 
(abril) de 0,45% para 0,55%. Para maio, a projeção do Focus foi de 0,31% e reduziu agora 
para 0,29%. Também no ano teve pequena redução de 3,74% para 3,67%. 
 

���� A crise financeira da empresa área Avianca fica cada vez mais crítica. Além de 
cancelar mais de 1000 voos, também retirou de seus roteiros todos os voos para a capital 
gaúcha. Sobraram poucos destinos no seu cardápio de voos. 
 

 �  Quando não é a alta da gasolina ou do diesel, vem o aumento do gás. A Petrobras 
anunciou o reajuste de 6% no gás (GLP) comercial e industrial, que costuma ser vendido 
em botijões de 45 quilos ou a granel, atingindo industrias e comércios. Ao menos essa alta 
vale para os botijões domésticos de 13 quilos. 
 

���� Foi criada pelo governo federal a empresa simples de credito (ESC) nesta última 
quarta feira 24/04. Com a sansão do projeto de lei complementar. A medida deve facilitar o 
acesso e baratear o custo de financiamentos aos pequenos negócios, que representam 
99% das empresas brasileiras. 
 

�  Os representantes dos caminhoneiros disseram dia 22, após a reunião com o ministro 
da infraestrutura, que não haverá paralização da categoria no próximo dia 29/04 (segunda 
feira). Uma das condições acordadas é o aumento da tabela do piso mínimo de fretes, 
principais reinvindicações dos caminhoneiros.   
 

�  Com o dólar se aproximando do patamar de R$ 4,00 o banco Central se pronunciou 
que a autarquia pode intervir de forma mais eficiente no câmbio para estancar o aumento 
dos últimos dias. Já estava na hora dessa atitude pela autoridade monetária!!!! 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


