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☺☺☺☺ O lucro líquido da Petrobras cresceu 56,6% no primeiro trimestre deste ano, atingindo 

R$ 6,96 bilhões. O resultado positivo surge após quatro anos seguidos de prejuízos e é 
segundo a empresa estatal, o melhor desempenho trimestral desde o início de 2013. 
UFA...!!!! até que enfim... 
 

☺☺☺☺ Segundo pesquisa do Sinduscon/RS foram vendidas em março de 393 unidades novas 

na capital, com alta de 174,83% sobre fevereiro (143) e de 103,63% ante março de 2017 
(193). Os dados são levantados pela entidade da construção civil dão um alento significativo 
para o mercado 
 

���� A Petrobras elevou em 7,1% na média o preço do GLP de uso industrial e comercial 

para as distribuidoras. O reajuste é para embalagens de 13 quilos. O aumento ficará entre 
5,8% e 8,6% dependendo do polo de suprimento. O ágio sobre o mercado internacional é 
hoje de 31%. Continuamos pagando a roubalheira que foi implantada na Petrobras... 
 

���� A Receita Federal alerta para novo golpe que surge no mercado utilizando o nome do 

órgão. Telefonemas oferecem a liberação de bens apreendidos mediante deposito em 
dinheiro para o custo do frete. A receita esclarece que não oferece esse tipo de serviço e 
que não telefona para entidades. Cuidado...!!! 
 

���� O IPC-C1 que mede a variação de preços da cesta de compras de famílias com renda 

até 2,5 salários mínimos mensais, registrou inflação de 0,31% em abril. A taxa é superior a 
verificada em março de 0,08%. O indicador acumula inflação de 1,65% em 12 meses. Os 
dados são da FGV. 
 

���� Com a proposta de desburocratizar processos, atualizar legislações e elaborar 

ferramentas para empreendedorismo gaúcho, o SEBRAE e o governo do RS firmaram 
parceria para beneficiar e incrementar os negócios e empresários rio-grandenses.   
 

���� A produção industrial teve pequena queda em março frente a fevereiro, o recuou foi de 

0,1% informou o IBGE, após alta de 0,1% em fevereiro. Ante março de 2017 o avanço foi de 
1,3%. No primeiro trimestre a produção teve um plus de 3,1% frente a igual período de 
2017. 
 

���� Um pouco superior a março foi a cotação do IPCA de abril. A inflação de abril ficou em 

0,22% ante 0,09% do mês anterior. Os remédios e os planos de saúde foram os vilões do 
aumento. Nos quatro primeiros meses do ano a inflação atingiu 0,92% e no acumulado dos 
últimos 12 meses bateu em 2,76% 
 
                     
 

Dauter Berlese.  


