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���� O Brasil registrou a criação de 644 mil novas vagas e empregos formais no ano 
passado 21,63% a mais do que em 2018. De acordo com o Ministério da economia é o 
maior saldo desde 2013. O melhor desempenho foi do setor de serviços que fechou o ano 
passado com 39,7 mil novas vagas. 
 

☺☺☺☺ O índice de confiança do comércio, medido pela FGV, subiu 1,3 ponto em janeiro e 
chegou a 98,1 pontos, numa escala de zero a 200. É o maior nível desde Fev/2019. É o 
cenário atual e perspectiva de melhora. 
 

�O INCC-M de janeiro teve uma alta de 0,26%, segundo dados da FGV. No acumulado 
dos últimos 12 meses ficou em 3,99%, um tanto alto para o mês considerado, e mais 
significativo do que os especialistas do mercado econômico esperavam. 
 

� O estoque da dívida pública federal (DPF) subiu 1,03% em dezembro e fechou o ano de 
2019 em R$ 4,248 trilhões. Os dados são do Tesouro Nacional. A correção de juros em 
dezembro foi de R$ 24,24 bilhões. 
 

 � Os juros do cheque especial e do cartão de crédito terminaram 2019 acima de 300% 
ao ano, apesar da taxa básica de juros (SELIC) estar em seu menor patamar histórico (4,5% 
ao ano). A partir de 06/01 deste ano o BC limitou a taxa mensal do cheque especial em 8% 
ao mês, no máximo em 150% ao ano, metade da anterior. Já é uma vitória.... 
 

� O presidente do banco BNDES Gustavo Montezano, em entrevista à imprensa disse 
que durante os últimos 20 anos, o país “Legalizou” o esquema de corrupção que avassalou 
o Brasil. ...!!! 
 

���� A  Sondagem industrial do RS, divulgada pela FIERGS, revela que os empresários 
gaúchos apresentaram, em dezembro, um cenário menos adverso para o setor, projetando 
uma retomada mais significativa neste primeiro semestre ao ano. Todos os indicadores do 
setor assim sinalizaram. 
 

���� Segundo a pesquisa do Serasa Experian, os novos empreendimentos cresceram 25,5% 
em novembro do ano passado na comparação com os dados do mesmo mês de 2018. 
Foram registradas 257.697 aberturas de empresas na naquele mês. 
 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


