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� O índice de famílias com dividas no país atingiu 61,5%, em fevereiro.  A taxa é superior 

aos 60,1% de janeiro e também é superior aos 61,2% de fevereiro do ano passado. A 
parcela de inadimplência, subiu de 22,9% em janeiro para 23,1% em fevereiro. Os dados 
são da CNC. 
 

���� O plenário do senado aprovou por 66 votos a 5, o projeto de lei que cria o novo 

cadastro positivo de crédito. O projeto torna obrigatório um banco de dados sobre 
pagamentos dia e de empréstimos quitados. 
 

� A redução da demanda externa, especialmente da china e Argentina, provocou forte 

retração nas exportações gaúchas no mês de fevereiro, as vendas externas fecharam com 
uma retração de 65,5%. Foi um mês “Nego” para o mercado externo gaúcho. Os dados são 
da FIERGS. 
 

���� A inflação medida pelo IPCA (Inflação oficial) teve alta de 0,43% em fevereiro, segundo 

divulgação do IBGE. A taxa de inflação acumulou nos últimos meses em 3,89%, ainda 
abaixo da meta de 4,25% perseguida pelo banco Central. Não há                                                                
risco, da pressão inflacionaria.  
 

� Em fevereiro, a cesta básica da capital gaúcha registrou uma alta de 1,88%, passando 

de R$ 441,65 em janeiro, para os atuais R$ 449,95. No rankig nacional a cesta de Porto 
Alegre ficou em 3º lugar, sendo superada pelo Rio de Janeiro (2º) e São Paulo (1%) os 
dados são do DIEESE. 
 

☺☺☺☺ Tudo indica que nossa cidade terá mesmo uma filial da mega loja Havan. Os acordos 

com os sindicatos de empregados e empregadores estão sendo fechado e já se fala, 
inclusive, no início dos trabalhos para a instalação do empreendimento que deve gerar mais 
de 300 empregos diretos. 
 

☺☺☺☺ Os pedidos de falência tiveram uma significativa melhora, em fevereiro e diminuíram em 

52,3% segundo a Boa Vista, origem dos dados, o declínio dos pedidos de falência reflete a 
melhora nas condições econômicas no país, neste início de ano. 
 

���� A Fitch reafirmou o rating da Petrobras em (BB), com perspectiva estável. Segundo a 

agência, a perspectiva reflete a situação atual do país. A Petrobras melhorou a lucratividade 
e vendeu ativos para reduzir o endividamento, com isso estabilizou o fluxo de caixa.  
 
 
                    Dauter Berlese.  


