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���� O INCC-M de dezembro fechou com um plus de 0,13%. Inferior ao mês de novembro 
que havia registrado 0,26%. No acumulado do ano de (Jan/Dez), o índice teve alta de 
3,97% muito próximo do IPCA (Inflação oficial) que acumulou 4,05%. 
 

☺☺☺☺ O saldo da balança comercial em 2018 foi de 58,3 bilhões de dólares. Conforme o 
Ministério da Economia, esse é o melhor desempenho registrado desde 1989.Tanto a venda 
externa, quanto as compras no exterior aumentaram em valor Monetário. 
 

���� Um dos primeiros atos do Presidente Bolsonaro, foi assinar o decreto que reajusta o 
salário mínimo de R$ 954,00 para R$ 998,00, com um aumento Real de 4,6%, acima da 
inflação oficial que ficou em 4,05% no ano. 
 

���� O Dólar subiu 17% em 2018, puxado pela turbulência Global, desencadeada pela alta 
de juros nos EUA, e desponto como o investimento mais rentável no último ano. A moeda 
fechou dezembro a R$ 3,877, mas já caiu no início de 2019. 
 

� A forte depreciação cambial foi responsável pelo avanço expressivo do IGP-M em 
2018. O indicador registrou a segunda queda consecutiva, de 1,08% em dezembro, mas 
mesmo assim encerrou o ano com alta de 7,54%, após ceder 0,52% em 2017. Os dados 
são da FGV. 
 

���� O cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição mudou a partir do início deste 
ano. Conforme a Lei de 2015, a formula atual chamada de 85/95 vai aumentar para 86/96. A 
soma da idade e do tempo de serviço passa a ser de 86 para mulheres e de 96 para 
homens. 
 

���� O Presidente Temer sancionou o projeto (dia 27/12/2018) que regulamenta o distrato de 
imóveis. A base do diploma legal estabelece que os clientes que desistirem da compra do 
imóvel negociado na planta terão que pagar até 50% do valor já pago como multa para 
desfazer o negócio. 
 

� Continua altíssimo os juros do cartão de crédito e do cheque especial. O ano passado 
fechou com alta nos dois tipos de crédito. O cheque especial bateu em 305,7%ao ano, em 
média e o cartão de crédito em 279,8% ao ano. É um horror...!!! 
 
 
                    Dauter Berlese.  


