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���� O pessimismo dos consumidores sobre o momento da economia chegou a julho ao 

maior nível do ano, revela a sondagem da CNDL em parceria como SPC Brasil. No 
levantamento  83,9% julgaram que o cenário atual é ruim ou muito ruim. Os motivos citados 
são desemprego, aumento de preços e juros altos. 
 

���� O dólar fechou a semana ao redor de R$ 4,00 e já assusta o mercado econômico 

brasileiro. Os empresários brasileiros e os investidores externos estão preocupados com o 
destino do Brasil. Tudo vai depender das próximas eleições. 
 

���� Os milhões de aposentados e pensionistas do INSS começam a receber, a partir do 

próximo dia 27/08, a primeira parcela do 13º salário deste ano. Os pagamentos seguirão o 
cronograma de acordo com a data que o beneficiado recebe seu salário. 
 

���� Com a divulgação da quinta edição do índice de desenvolvimento estadual houve novo 

alerta para os gaúchos. Segundo ano consecutivo de recessão, o Rio Grande do Sul caiu 
para o quinto lugar no ranking brasileiro, sendo ultrapassado pelo Paraná. As dimensões 
que perderam posições foram educação e segurança. 
 

���� O número de brasileiros com contas em atraso caiu 0,32% entre junho e julho, ao 

passar de  61,8 milhões para 61,6 milhões, aponta a pesquisa da Serasa Experian – Apesar 
da trégua, o resultado indica alta de 1,99%, na relação com o sétimo mês de 2017. 
 

���� As últimas pesquisas eleitorais estremeceram o mercado econômico brasileiro, seja 

intramuros ou extramuros. Principalmente com a situação do candidato Geraldo Alkmin que 
não figura num possível 2º turno e é ele o candidato preferido do mercado que vê como 
nome mais comprometido com as reformas para combater o déficit fiscal. 
 

���� A Assaí atacadista, que inclusive patrocina o campeonato brasileiro, é parte do grupo 

Pão de Açúcar, hoje da Francesa Casino. Presente em 18 estados da federação, acaba de 
chegar ao Paraná com três lojas. Também informou que não há previsão para investir no 
RS. Aliás o grupo Pão de Açúcar, originariamente brasileiro, nunca se interessou pelo nosso 
estado. 
 

���� O acelerado aumento do dólar americano, impacta diretamente na nossa vida seja no 

planejamento de uma viagem para o exterior, nos investimentos pessoais, na compra de 
produtos importados, nos alimentos e combustíveis, e na própria compra de moedas 
estrangeira, pois tudo depende do dólar. 
 
 
                     
 

Dauter Berlese.  


