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���� A Assembleia Legislativa do RS aprovou a redução do valor da taxa de licenciamento 
de veículos anual de R$ 94,69 para R$ 66,70, no ano em curso. O benefício se estende 
para veículos com menos de 15 anos o que corresponde a 68% da frota estadual. 
 

���� O FMI dá sinais de que a recuperação da economia mundial está a caminho. No Brasil 
a expectativa do fundo é de alta de 3,7% do PIB neste ano. O crescimento mundial é 
estimado em 6%. O FMI alerta que a retomada da economia só se dará com a vacinação 
em massa. 
 

���� A LG empresa multinacional Sul-coreana (Lifes Good) anunciou que vai abandonar a 
produção de telefones celulares em todo o mundo, alegando prejuízos acumulados em 4,1 
bilhões de dólares ao longo de 6 anos. No Brasil a fábrica da LG está localizada em 
Taubaté (SP) e emprega cerca de mil funcionários. 
 

���� O governo federal realizou uma bateria de leiloes de aeroportos, portos e ferrovias, 
entre os dias 7 e 9 deste mês, com a expectativa de atrair até R$ 10 bilhões em novos 
investimentos. É o primeiro termômetro para verificar a aceitação do mercado. 
 

☺☺☺☺ A balança comercial brasileira teve saldo positivo de 1,482 bilhão de dólares no mês de 
março, de acordo com dados do ministério da economia. Mesmo com o superávit, o 
desempenho é o pior para o mês desde 2015. Considerando a pandemia podemos ainda 
dizer que o resultado foi de bom nível. 
 

���� A produção industrial brasileira se manteve estável no 1º trimestre do ano, conforme 
informou o IBGE. O setor acumula alta de 1,3% nesse período. Na comparação com 
fevereiro, no mês de março subiu 0,4%. No acumulado dos últimos 12 meses a queda foi de 
4,2%. 
 

☺☺☺☺ O desempenho industrial gaúcho teve um comportamento razoável no mês de 
fevereiro. No avanço foi de 6,2% na relação com o mês de 2020. Os dados são da FIERGS. 
No entanto na relação com o mês de janeiro o IDI-RS se manteve estável, com o 
crescimento zerado. 
 

☺☺☺☺ As contratações de crédito imobiliário pela CEF, com recursos da poupança, somaram 
no primeiro trimestre R$ 16,1 bilhões, alta de 103,1% ante igual trimestre de 2020. Em 
março foram R$ 7,2 bilhões aplicados. A CEF é o maior financiador da casa própria no país, 
com 68,5% do mercado. 
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