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1980

Ou, se preferir, faça uma
busca no site do Banco
de Dados da Folha.

12.ago.1980

O Tratado de Montevidéu 1980 institui a Associação LatinoAmericana de Integração (Aladi) com o objetivo de promover o
comércio entre os países-membros (Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela). Cuba adere ao tratado em 1999

1981

A inflação acumulada do ano de 1980 foi de 110,24%
O economista norte-americano James Tobin ganha o Prêmio
Nobel de Economia. Tobin é o criador da taxa Tobin, que
consiste em criar uma pequena taxa sobre as transações
financeiras internacionais com o objetivo de evitar a ação de
especuladores

01.jan.1981

A Grécia se torna o 10º país-membro da Comunidade
Econômica Européia

1982

A inflação acumulada do ano de 1981 foi de 95,18%
Brasil enfrenta crise da dívida externa, perde reservas e
começa a negociar saídas com os bancos credores e o FMI
Depois de várias crises, o Projeto Jari é nacionalizado com a
atuação direta do ministro do Planejamento, Delfim Netto

nov.1982

Delfim Netto obtém um empréstimo do FMI no valor de US$
4,4 bilhões em quatro parcelas, mas apenas duas são
efetivamente desembolsadas

1983

A inflação acumulada do ano de 1982 foi de 99,71%

jan.1983

Ernane Galvêas, ministro da Fazenda, assina carta de
intenções com o FMI. Metas são trimestrais. Em fevereiro, há
nova maxidesvalorização de 30% e nova versão da carta de
intenções

mar.1983

Através da Resolução nº 802 do Banco Central fica decidido
que será promovida a igualdade entre as correções monetária
e cambial e a taxa da inflação medida pelo IGP-DI no
quadrimestre de março a junho

03.mar.1983

Novo acordo "stand-by" com o FMI de US$ 5,7 bilhões é
assinado. US$ 3,7 bilhões são efetivamente sacados pelo país

1984

A inflação acumulada do ano de 1983 foi de 211,02%

GALERIAS
Agropecuária
Automobilismo
Carnaval
Cinema
Esportes
Festas Populares
Futebol
Largos e Praças
Literatura
MPB
Monumentos de São
Paulo
Paisagens
Rock in Rio
Ruas de São Paulo
Senna
Teatro
Televisão
Transporte

O governo militar prefixa a inflação em 45%, mas a inflação
termina o ano ultrapassando os 50% no período
Karlos Heinz Rischbieter deixa o cargo de ministro da Fazenda,
em seu lugar assume Ernane Galvêas

ESPECIAIS
Bairros
Contos
Copa do Mundo
Entrevistas
Filosofia
Folhetim
Folhinha
Golpe Militar 40 Anos
Memória da Imprensa
Moda
Música
São Paulo 450 anos
Semana de 22

Leia textos da década de
80 publicados pela Folha.

17.jan.1980

AUTORES
Alfredo Bosi
Anton Tchekhov
Belmonte
Florestan Fernandes
Franz Kafka
Lenita Figueiredo
Machado de Assis
Moacyr Scliar
Modesto Carone
Monteiro Lobato
Plínio Marcos
Rubem Braga
Sérgio Buarque de
Holanda

A inflação acumulada do ano de 1979 foi de 77,21%

O Brasil negocia um acordo EFF ("Extended Fund Facility" Crédito Ampliado) com o FMI no valor de US$ 5,5 bilhões, dos
quais a metade efetivamente chega ao país
O Banco Central decreta a liquidação extra-judicial da
caderneta de poupança Continental
06.ago.1984

O centavo de Cruzeiro é extinto

dez.1984

O governo militar envia uma Carta de Intenções ao FMI, na
qual fica estabelecido que a correção monetária será igual ou
maior que o IGP-DI expurgado

1985

A inflação acumulada do ano de 1984 foi de 223,90%

Edição de hoje

CONTATO
http://almanaque.folha.uol.com.br/dinheiro80.htm

O Banco Central decreta a liquidação extrajudicial de duas
empresas do Grupo Brasilinvest. Em 1986, é decretada a
falência do Banco Brasilinvest e, em 1990, a liquidação do
banco é suspensa
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Fale Conosco

O governo, a pedido do mercado financeiro, baseia o cálculo da
correção monetária na média geométrica das últimas variações
do IGP-DI. Isso permitirá o conhecimento antecipado da
correção monetária. A medida gerou oscilações menores nas
taxas de overnight e facilitou a colocação de papéis de prazos
mais curtos, o que acabou provocando fortes mudanças nos
fluxos de recursos financeiros
fev.1985

Em cerca de dois anos são assinadas, pelo ministro do
Planejamento Delfim Netto, sete cartas de intenção com o FMI.
Há sucessivos pedidos de "waiver'' (perdão) porque metas não
são cumpridas. O FMI recusa a sétima carta e suspende os
desembolsos ao país

14.mar.1985

Ernane Galvêas deixa o cargo de ministro da Fazenda, em seu
lugar assume Francisco Oswaldo Neves Dornelles

26.ago.1985

Francisco Oswaldo Neves Dornelles deixa o Ministério da
Fazenda, em seu lugar assume Dilson Domingos Funaro

set.1985

O governo retorna à variação plena pela inflação do mês
anterior, com a fixação da correção somente no final do mês,
quando a inflação já seria conhecida

nov.1985

A Resolução nº 1.062 do Conselho Monetário Nacional unifica
as bases de reajuste de remuneração de capital e do trabalho,
substituindo o IGP-DI pelo Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado (IPCA), calculado pelo IBGE

1986

A inflação acumulada do ano de 1985 foi de 235,11%

01.jan.1986

Espanha e Portugal passam a integrar a Comunidade
Econômica Européia

28.fev.1986

É anunciado o Plano Cruzado. Entre as medidas adotadas
estão o congelamento de câmbio, preços e salários, instituição
do gatilho salarial, extinção da correção monetária e a criação
do Cruzado (Cz$), a nova moeda, que equivale a mil Cruzeiros.
A ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) passa a
chamar-se OTN (Obrigação do Tesouro Nacional), com o valor
inalterado de Cz$106,40 até março de 1987. Volta o centavo

21.nov.1986

Depois da vitória do PMDB nas eleições, o governo federal
anuncia o Plano Cruzado 2, um choque fiscal que traz o fim do
congelamento com o aumento dos preços de combustíveis e
tarifas públicas

1987

A inflação acumulada do ano de 1986 foi de 65,04%

20.fev.1987

O governo Sarney declara a suspensão dos pagamentos da
dívida externa brasileira. A moratória acaba em setembro de
1988

29.abr.1987

Dilson Funaro deixa o Ministério da Fazenda, em seu lugar
assume Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira

12.jun.1987

Governo anuncia o Plano Bresser, com congelamento de preços
e salários por noventa dias. Após esse período, o plano prevê a
fase da flexibilização, com reajustes mensais para preços e
salários. A URP (Unidade de Referência de Preços) é
estabelecida como indexador salarial

19.out.1987

A Bolsa de Valores de Nova York vive uma segunda-feira de
pânico. O índice Dow Jones cai 22%, e os investidores do
mundo todo entram em desespero. Bancos ficam sem dinheiro
para compensar os saques e têm de ser socorridos pelos
bancos centrais nacionais

1988

A inflação acumulada do ano de 1987 foi de 415,83%

06.jan.1988

Luiz Carlos Bresser Pereira deixa o cargo de ministro da
Fazenda, em seu lugar assume Maílson Ferreira da Nóbrega

23.ago.1988

O Fundo Monetário Internacional abre uma linha de crédito de
US$ 1,4 bilhão para o Brasil, dos quais o país recebe US$ 477
milhões

1989

A Inflação acumulada do ano de 1988 foi de 1.037,56%

15.jan.1989

O ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, anuncia o Plano
Verão. Preços são congelados, o Cruzado perde três zeros e
passa a se chamar Cruzado Novo (NCz$). A OTN (Obrigação do
Tesouro Nacional) e a URP (Unidade de Referência de Preços)
são extintas. É criado o BTN (Bônus do Tesouro Nacional)

jul.1989

Surge o índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)
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