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���� Os bancos vão oferecer aos clientes do cheque especial opção de parcelamento da 

divida com juros bem mais baixos do que os atuais, a partir de julho. O cheque especial é 
uma das modalidades de credito mais caras do mercado. Em fevereiro estava em 324,12% 
ao ano. O que é um absurdo! 
 

☺☺☺☺ A inflação subiu 0,09% em março, segundo o IPCA divulgado pelo IBGE. Foi a menor 

taxa mensal desde junho, quando os preços haviam caído 0,23%, é a menor inflação já 
registrada para um mês de março desde o início do plano real em 1994. 
 

���� Segundo o IPCA do IBGE, nos últimos 12 meses os preços avançaram 2,68%. Em 

fevereiro, os preços tinham aumentado 0,32%, acumulando 2,84% em 12 meses. A inflação 
já tem nove resultados seguidos abaixo de 3% quando se consideram períodos acumulados 
de 12 meses. No mês de março ficou em, 0,09%. 
 

☺☺☺☺ Também o IBGE divulgou tão somente o resultado 0,07% em março, abaixo do índice 

de fevereiro, quando havia registrado 0,18% nos últimos 12 meses o indicador acumulou tão 
somente 1,56%. 
 

☺☺☺☺ O governo do estado do RS anunciou que foi arrecadado R$ 485 milhões com a venda 

das ações preferenciais do Banrisul no último leilão realizado na semana passada. Tais 
ações não têm direito a voto e o estado mantém o controle do banco. O governo diz que a 
venda integra ações emergenciais para buscar equilíbrio das contas. 
 

☺☺☺☺ As exportações gaúchas cresceram 19% em março frente ao igual mês do ano 

passado fechando num total de 1,56 bilhão de dólares. O principal motivo foi as comodites, 
influenciada pelo desempenho da soja os dados são da FIERGS. 
 

☺☺☺☺ Também o IGP-DI mostrou que a economia esta estabilizada no país. O índice acusou 

alta de 0,56% em março, após registrar elevação de 0,15% em fevereiro, conforme apurou a 
FGV. Com o resultado o indicador acumula alta de 1,3% em 2018 e de 0,76% em 12  
meses. 
 

���� Após queda de 1,7% registrada em janeiro o índice de desempenho industrial (IDI-RS), 

divulgado pela FIERGS, voltou a subir, em fevereiro, na base de 0,6%. O ritmo ainda é 
lento, mas a expectativa se baseia nos juros mais baixos e a inflação em declínio. 
 

Dauter Berlese.  


