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Dólar recua para R$ 3,13 com cenário
'calmo' nos mercados interno e
externo
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Mais opções

política como a
corrupção e o debate

O dólar fechou em R$ 3,13 nesta quinta-feira (2) em um dia com movimento
fraco no mercado, à espera do feriado de Páscoa. Além disso, os investidores
continuam com boas expectativas quanto ao cenário interno com o avanço da
articulação do governo no Congresso para a aprovação dos ajustes fiscais.
No mercado externo, o dia também foi de espera para a divulgação dos
resultados do mercado de trabalho americano.
O dólar à vista, referência no mercado financeiro, caiu 0,63%, para R$ 3,138.
O dólar comercial, usado em transações no comércio exterior, teve queda de
PDFmyURL - the best online web to pdf conversion service

das cotas raciais
EUROGRUPO

Europa aprova empréstimo
emergencial de € 7 bilhões à Grécia
Parlamento grego aprova exigências
para receber novo socorro da Europa
Manifestantes
protestam na
Grécia contra

De R$ 39,90

Por R$ 33,90
Comprar

Compare preços:

21ºC

SÃO PAULO

buscar

tudo sobre belo monte

1,41%, para R$ 3,13. No acumulado da semana, a moeda fechou com queda
acumulada de 3,43%.

Grécia contra
aprovação de
reformas

A Bolsa brasileira fechou com alta de 1,53%, para 53.123 pontos.

SURPREENDA-SE

Economias grega
e brasileira têm
semelhanças;
saiba quais

TENDÊNCIA
Para Raphael Juan, gestor da BBT Asset, a tendência de alta na Bolsa se deve à
desvalorização do real em relação ao dólar nos últimos meses.

A Espada Juramentada Ben Avery (8...
à vista

ACORDO COM CREDORES

"A desvalorização da moeda brasileira fez com que houvesse um desconto
importante no preço das ações, já que o fortalecimento do dólar deixa o
mercado americano mais caro. Eu diria que é uma migração de fluxo de
capital."

R$ 21,99

As Mais: 9 pontos para entender a
crise grega após o calote ao FMI

folhainvest

PontoFrio.com

Oferta especial move up!

Cantina Montechiaro

Além disso, afirma Juan, o mercado está começando a enxergar um caminho
para a aprovação dos ajustes fiscais, com as últimas articulações no Congresso
feitas pelo ministro Joaquim Levy.
move up! com entrada e 36x
de R$ 560.

BRASIL
Para André Moraes, analista da corretora Rico, está crescendo a corrente dos
investidores que acham que o plano de acerto fiscal do governo tende a dar
certo.
Nesta semana, o ministro conseguiu convencer os senadores a incluir a
proposta do governo para a renegociação da dívida de Estados e municípios
com a União no texto que tramita no Senado.
No mesmo dia, a presidente Dilma Rousseff afirmou em entrevista à
Bloomberg que o governo está comprometido com o corte de gastos.
EXTERIOR
No mercado externo, as próximas semanas tendem a mostrar volatilidade,
com a expectativa dos indicadores econômicos nos Estados Unidos, que
podem sinalizar o momento de aumento da taxa de juros norte-americana.

Nova Chevrolet
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CMA Series 4

Ao vivo: acompanhe a movimentação
do mercado financeiro no liveblog

indicadores

Veja nossas Ofertas: Onix,
Prisma e Montana 0Km!

Cotação dos índices econômicos
BOVESPA

-1,42%

51,600

(17h20)

DOLAR COM.

+0,25%

R$ 3,2020

(17h00)

EURO

+1,03%

R$ 3,48820

(17h30)
Fonte: CMA

redes sociais

Nesta quinta, o Departamento de Trabalho americano informou que o número
de pessoas que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu
inesperadamente na semana passada.
O resultado sugere que o mercado de trabalho continua a expandir de forma

Menu especial para o jantar.
Apenas R$55,00.

EM MERCADO

O melhor sistema para
investir na bolsa!

O resultado sugere que o mercado de trabalho continua a expandir de forma
sólida mesmo com o crescimento econômico estagnado. Os investidores
aguardam dados completos do mercado de trabalho americano.

+ LIDAS

1

BOLSA
As ações da Vale fecharam em alta nesta quinta-feira após o preço do minério
de ferro para pronta entrega na China cair à mínima histórica.

2

Os papéis preferenciais da Vale tiveram alta de 3,33%, para R$ 15,51. As ações
ordinárias subiram 2,22%, para R$ 17,93.

3

As ações da Petrobras também fecharam em alta. As preferenciais registraram
valorização de 4,70%, para R$ 10,69. Os papéis ordinários, com direito a voto,
subiram 5,25%, para R$ 10,61.

4
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+ COMENTADAS
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ÚLTIMAS

TAM solicita cancelamento de 23 rotas
nacionais e internacionais

Empresas inovam e prolongam prazo
de validade de alimentos; veja como

Acordo eliminará tarifa de eletrônicos
em 80 países; Brasil está fora

Brasileiro economiza no básico e
mantém 'luxo' nas compras

Preço de frutas descascadas e cortadas
na bandeja pode compensar

Mais opções

especial carreiras
QUAL É A SUA LETRA?

Em Busca do Tesouro
Direto

Teste mostra
se você tem
o perfil da
geração X ou Y

A Arte de Ler Mentes
Henrik Fexeus

Samy Dana e Miguel Longuini

Comprar
Comprar

envie sua notícia

Sem impeachment, vitórias democráticas são anuladas e corrupção vira direito
'Como Não Ser um Babaca' ensina a não cometer deslizes no trabalho

Fotos

Livro traz dicas de como administrar os orçamentos da vida pessoal
'Estamos muito próximos de nos tornarmos verdadeiros ciborgues', diz historiador
Confira 10 filmes em DVD de François Truffaut com 50% de desconto

Vídeos

Relatos

siga a folha
RECEBA NOSSA NEWSLETTER

comentários

Ver todos os comentários (3)

Comentar esta reportagem
kazem (852) 02/04/2015 19h08

1

0

Denunciar

COMPARTILHAR

O preço ideal é 2,50 até 2,80, além disso é pura especulação.
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem
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Digite seu email...

enviar

Responder

PUBLICIDADE

Luis Mezetti (776) 02/04/2015 19h44

0

0

Denunciar

COMPARTILHAR

Foi só o banco central parar com os leilões e os abutres afugentaram-se, vai estabilizar em 3,20
e o prejuízo e grande foi nosso.
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder

Silva Silva (380) 03/04/2015 23h14

0

0

Denunciar

COMPARTILHAR

Isso é para o povo entender que este muindo catastrófico é uma construção fantasiosa, que
temos uma crise sim, mais não é o fim do mundo como alguns desejam.
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

+ livraria
Para influenciar pessoas e explorar
promessas, é necessário mudar
autoimagem
Matemático desvenda mistério da
hexacosioihexecontahexafobia, ou medo
do 666
Veja livros da editora Intrínseca com até
60% de desconto

Responder

Termos e condições
Anuncie aqui

O Dólar Sobe até R$ 4,00?
Saiba Agora o Que Acontecerá com o Dólar nos Próximos Meses, Aqui
empiricus.c om.br/Dolar_F uturo

Os Mistérios
Matemáticos do
Professor Stewart
Ian Stewart

Investindo no Brasil

Comprar

Com o PIL, o Brasil vai continuar avançando. Saiba mais.
www.brasil.gov.br

Clássicos do Faroeste
(3 DVDs)

Linha Rock in Rio.
Chegou a linha mais rock'n roll da Volkswagen. Descubra.
rockinrio.v w.c om.br
UOL Cliques

Vários

Comprar

Abilio
Cristiane Correa

Comprar
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Manual de Persuasão
do FBI
Jack Shafer e Marvin Karlins

Comprar

Quando Você Faz o
que Eu Quero
Henrik Fexeus

Comprar

Login
Assine a Folha
Atendimento

FOLHA DE S.PAULO
Acervo Folha
Sobre a Folha
Expediente
Fale com a Folha
Folha en Español
Folha in English
Folhaleaks
Folha Íntegra
Folha Transparência
Folha 10
E-mail Folha
Ombudsman
Atendimento ao Assinante
ClubeFolha
PubliFolha
Banco de Dados
Datafolha
Folhapress
Treinamento
Trabalhe na Folha
Publicidade

PAINEL DO LEITOR

CIÊNCIA

F5

ESPECIAIS

Painel do Leitor
A Cidade é Sua
Envie sua Notícia
Semana do Leitor
Agenda Folha

Ciência
Ambiente

A Crise da Água
Contrabando no Brasil
Salões do Automóvel

COTIDIANO

CULTURA

Cotidiano
Folha Verão
Especial Crise da Água
Educação
Escolha a Escola
Mapa da chuva
Simulados
Ranking Universitário
Rio de Janeiro
Revista sãopaulo
sãopaulo hoje
Loterias
Aeroportos
Praias
Trânsito

Ilustrada
Grade de TV
Melhor de sãopaulo
Moda
Cartuns
Comida
Banco de receitas
Guia
Ilustríssima
Serafina

Bichos
Celebridades
Colunistas
Fofices
Fotos
Saiu no NP
Fotos
Televisão
Top 5
Você viu?

SAÚDE
Equilíbrio e Saúde

Versão Impressa

POLÍTICA
Poder
Eleições 2014
Petrolão
Protestos de março
Tudo Sobre

MUNDO
Mundo
BBC Brasil
Deutsche Welle
Financial Times
Folha Internacional
Los Hermanos
Radio France
Internationale
The Guardian
The New York Times

ECONOMIA

ESPORTE
Esporte
Basquete
Paulista

PDFmyURL - the best online web to pdf conversion service

TEC
Tec
Games
Mobile World Congress

+ SEÇÕES
As Mais
Em Cima da Hora
Empreendedor Social
Erramos
Especiais
Feeds da Folha
Folha apps
Folhinha
Fotografia
Horóscopo
Infográficos
Turismo
Minha História

TV FOLHA
TV Folha
Ao Vivo

CLASSIFICADOS
Carreiras
Imóveis
Negócios
Veículos

REDES SOCIAIS
Facebook
Twitter
Google +
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Regras de acesso ao site
Política de Privacidade

OPINIÃO
Editoriais
Blogs
Colunistas
Colunistas convidados
Ex-colunistas
Tendências/Debates

ECONOMIA
Mercado
Contrabando no Brasil
Folhainvest
Indicadores
MPME

Paulista
Rio 2016
Seleção brasileira
Tênis
Turfe
Velocidade
Vôlei

ACESSE O APLICATIVO PARA TABLETS E SMARTPHONES
Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress
(pesquisa@folhapress.com.br).

PDFmyURL - the best online web to pdf conversion service

