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���� A FGV divulgou o INCC-M de março e ele subiu 2%, acima de 1,07% de fevereiro e não 

esperado pelo mercado econômico.   No acumulado dos últimos 12 meses o índice atinge 
alta de 11,95%, muito acima da inflação oficial (IPCA). 
 

� Também foi divulgado pela FGV o IGP-M de março e mais um forte golpe para a 

economia. O indicador teve aumento 2,94% naquele mês. No acumulado dos últimos 12 
meses já atingiu um nível exagerado de 31,1%. Este em geral, é o Indexador dos contratos 
de aluguel. 
 

� O Brasil registrou 14,27% milhões de desempregados no trimestre encerrado em 

janeiro, segundo o IBGE. A taxa passou de 14,3% no trimestre encerrado em outubro para 
14,2% na última leitura, praticamente estável no cenário nacional. O país tem 14,3 milhões 
de desempregados. 
 

���� O cartão de credito recuou de 329% para 326%¨ao ano na passagem de janeiro para 

fevereiro já o cheque especial subiu de 120,3% para 124,9% ao ano. A taxa média de juros 
no credito total, que inclui operações com recursos da poupança do BNDS, caiu 20,1% em 
janeiro para 19,8% ao ano em fevereiro. 
 

���� O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto da nova rodada do auxílio emergencial. 

Os primeiros repasses deverão ocorrer nos primeiros dias do mês de abril. As parcelas 
terão valores variáveis de R$ 150,00 a R$ 375,00 de acordo com as necessidades do 
beneficiado. 
 

� Depois de idas e vindas, foi efetivada a venda da CEEE (empresa de distribuição de 

energia), na bolsa de valores de São Paulo. Com um valor simbólico de R$ 100 mil o grupo 
Equatorial Energia assumiu também um passivo que supera os R$ 4 bilhões. Na realidade 
foi um alivio para o estado gaúcho. 
 

���� A data final para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, 

estabelecida para até o último dia útil de abril poderá ser estendida para 31 de julho. Projeto 
já aprovado pela câmara dos deputados prorroga para até aquela data, mas o documento 
legal tem que ainda passar pelo senado federal. 
 

���� A balança comercial brasileira teve um saldo positivo de 1,482 bilhão de dólares em 

março de acordo com o Ministério da Economia. Apesar do superávit, o desempenho é o 
pior para o mês desde 2015. 
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