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Mercado Financeiro
Destaques (IPCA)
Influenciada pela alta nos preços dos
alimentos e dos transportes, a inflação
chegou a 0,75% em março. Essa foi a
maior taxa para um mês de março desde
2015, quando chegou a 1,32%.

Economia Nacional
Brasil e México assinaram nesta segunda-feira (18), um acordo que garante o
livre-comércio automotivo entre os
países. A informação foi confirmada pela
Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea). No
governo, fontes do ministério da Economia também confirmaram a medida.

O IPCA de abril foi de 0,57% e ficou 0,18
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa
de março (0,75%). A variação acumulada
no ano foi de 2,09%. Essas duas variações são as maiores para um mês de
abril desde 2016 (0,61% e 3,25%, respectivamente).
Além de projeções já indicarem que o
crescimento da economia brasileira
poderá ficar na faixa decepcionante de
1% em 2019, começam a surgir estimativas que apontam uma queda no Produto
Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre
deste ano na comparação com os três
meses anteriores, o que não acontece
desde o último trimestre de 2016
(-0,6%).

Economia Internacional
As exportações da China mostraram
forte recuperação em março. Conforme
dados divulgados pela Administração
Geral de Alfândega do país, os embarques em dólares mostraram alta de
14,2% frente ao observado um ano
antes, revertendo o tombo de 20,7% em
fevereiro, quando os dados foram afetados por distorções do feriado do Ano
Novo Lunar.

A taxa anual de inflação ao consumidor
da China ganhou força em abril e atingiu
máxima em seis meses, impulsionada
pelos custos de alimentos, segundo
dados oficiais. O índice de preços ao
consumidor (CPI, na sigla em inglês)
chinês subiu 2,5% no mês passado ante
abril de 2018, depois de avançar 2,3%
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Segmento RPPS
Destaques
março

abril

IPCA: 0,75%

INPC: 0,77%

IPCA: 0,57%

INPC: 0,60%

IPCA + 6: 1,24%

INPC + 6: 1,26%

IPCA + 6: 1,05%

INPC + 6: 1,08%

IPCA + 5: 1,16%

INPC + 5: 1,18%

IPCA + 5: 0,97%

INPC + 5: 1,00%
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Estatísticas RPPS - Envio de Dair’s
Avaliando os dados do CADPREV, foram enviados 2.024 dair’s no mês de março
de 2019 e 2.123 dair’s no mês de abril de 2019, referente à diversos períodos
inclusive documentos em atraso.

Irregularidades
Dos arquivos enviados e relatados acima, do total de 2.024 de março, 736
(36,36%) foram apontados com IRREGULARES e dos 2.123 de abril, 529 (24,91%)
também foram apontados com IRREGULARIDADES.
Fonte: CADPREV / MPS (leitura automatizada)
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