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���� A partir do dia 13/09 os boletos vencidos com valor igual ou acima de R$ 100,00 
poderão ser pagos em qualquer banco, o que inclui caixas eletrônicas, sites e outros canais 
de atendimento. A regra, somente vai valer para documentos que estiverem cadastrados na 
nova plataforma Febraban. 
 

���� O mercado econômico emitiu um recado importante, depois do 1º turno das eleições. O 
dólar que havia atingido o teto de R$ 4,21 caiu sensivelmente na última semana e fechou ao 
redor de R$ 3,75. Foram importantes os resultados do pleito nacional. 
 

���� O IGP-DI registrou elevação de 1,79% em setembro ante aumento de 0,68% em 
agosto, divulgou a FGV. O resultado ficou acima das expectativas do mercado. Com os 
níveis       o índice teve elevação de 8,5% no ano de (2018), além de avanço de 10,33% nos 
últimos 12 meses. 
 

���� Os economistas do mercado financeiro alteraram as projeções para o IPCA do corrente 
ano. Antes era 4,3% agora passou para 4,4% conforme Focus do BC. O índice fica muito 
próximo do previsto pelo governo (meta) de 4,5%. 
 

���� Também caiu a estimativa do PIB para o corrente ano. Baixou de 1,35% para 1,34%. É 
importante lembrar que no começo do ano chegavam ao um PIB de 2,5%. No mundo a 
média também teve queda e a nova estimativa é fechar o ano ao redor de 3%. 
 

���� As contas públicas devem fechar o ano com rombo pouco inferior a R$ 120 bilhões, 
mesmo com a previsão inicial de R$ 161,3 bilhões. Os números são acompanhados de 
perto pelas agências de classificação de risco para a definição da nota de crédito do país, 
indicador importante para os investidores. 
 

���� O índice de desempenho industrial ((IDI-RS) cresceu 0,5% em agosto ante julho, 
quando havia caído 0,8%. No acumulado até agosto o índice cresceu 2,6% ante igual 
período de 2017. O processo segue lento em função do ritmo fraco as economia, do 
investimento e a espera do resultado das eleições. Os dados são da FIERGS. 
 

���� Ufa! A cesta básica de Porto Alegre deixou de ser a mais cara do Brasil. Já havia tempo 
que isso não acontecia. Em agosto era de R$ 419,81, em setembro ficou em R$ 423,01. Foi 
a terceira mais cara, superada por Florianópolis e São Paulo. 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


