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���� O IGP-M avançou 0,64% em março ante 0,07% no mês de fevereiro. No acumulado 

dos últimos 12 meses o índice ficou em 0,20% e no ano (jan, Fev, Mar) ficou em 1,47%. O 
indicador de 12 meses é referencia para a maioria de contratos imobiliários. 
 

���� Mais de 8,5 milhões de estabelecimentos entregaram a rais do ano base 2017. Apesar 

do termino do prazo, o sistema continua aberto para o recebimento dos dados, mas os 
estabelecimentos omissos estão sujeitos a multa que varia de R$ 425,64 a R$ 42.641,00 
 

���� O INCC-M registrou alta de 0,23% em março, acima do resultado de fevereiro, quando 

marcou 0,14%. No indicador acumula 0,65% e nos últimos 12 meses avançou em 3,47%, 
pouco acima da inflação oficial, mas razoável pelos analistas econômicos. A mão de obra 
não apresentou variação. Os dados são do IBGE. 
 

���� O plenário da Assembleia Legislativa gaúcha aprovou, por 46 votos a zero, o salario 

mínimo regional com reajuste de 1,81%. O índice é inferior ao INPC de 2017, que havia 
fechado em 2,07%. Na discussão deputados chegaram a propor 4,17% e 2,06%, mas as 
sugestões não foram aceitas. 
 

☺☺☺☺ A partir de outubro a tarifa de cobrança nas transações de debito, devido pelas 

empresas deverá ser reduzido. O banco Central quer incentivar o maior uso desse tipo de 
moeda. O ágio será em média de 0,5% do valor adquirido e a taxa máxima não poderá 
ultrapassar 0,80%. 
 

☺☺☺☺ O mercado financeiro reduziu pela oitava semana seguida a projeção para a inflação 

do corrente ano. A nova estimativa para o IPCA caiu de 3,63% para 3,57%, segundo o 
boletim Focus do banco Central. 
 

☺☺☺☺ Uma outra boa noticia para o mercado econômico! O PIB brasileiro, soma de todos os 

bens e serviços produzidos no país, subiu novamente, para este ano, de 2,83% para 2,89%. 
Depois de cinco anos de “vagas magras”, agora já teremos um PIB positivo e até certo 
ponto de boa cotação. 
 

☺☺☺☺ O IPCA-15 desacelerou em março para 0,10% após ter avançado 0,38% em fevereiro, 

informou o IBGE. A alta foi a menor taxa para o mês referido desde o ano 2000. A taxa 
acumulada nos últimos 12 meses ficou em 2,80% 
  
 
 
 
 

Dauter Berlese.  


