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� O governo federal estima uma redução potencial média de 19% nas faturas de energia 

elétrica frente aos valores de abril, após a entrada em vigor das novas medidas legislativas. 
Para o RS, o índice pode chegar a 25% de baixa. O cálculo foi divulgado pelo Ministério de 
Minas e Energia. 
 

� A inflação nos EUA continua acelerando em junho, atingindo 9,1% em 12 meses, seu 

nível mais alto desde 1981, afetando ainda mais as famílias americanas. O índice de preços 
ao consumidor (IPC) ameaça o crescimento, já que o consumo é o pulmão da economia dos 
EUA. 
 

� O IPCA de junho (índice da inflação oficial) divulgado pelo IBGE, teve alta de 0,67% 

ante 0,47% de maio. Com esta pequena diferença, mas mesmo assim nos últimos 12 
meses houve um aumento de 11,89% ante 11,73% do período anterior. 
 

� O Euro atingiu no último dia 12/07 a paridade com o dólar pela primeira vez em 20 

anos, afetado que foi pela ameaça do corte no fornecimento de gás russo para a união 
europeia. A negociação no mercado de capitais chegou a 1 dólar por euro. O mercado teme 
um agravamento da crise energética na Europa. 
 

���� O valor do salário mínimo para o ano que vem, está projetado para R$ 1294,00 pela lei 

de diretrizes orçamentárias. O valor representa um aumento de 6,77% sobre os R$ 1212,00 
vigorados neste ano. O reajuste está abaixo da inflação prevista para 2022. As projeções 
dos economistas, para a inflação tem como parâmetro um índice de 7,67% para o corrente 
ano. 
 

� O Brasil tem 66,6 milhões de inadimplentes, segundo o indicador SERASA EXPERIAN, 

maior número desde o começo da série histórica em 2016. A análise por setor apontou que 
o maior volume de dividas está no segmento de bancos e cartões de crédito com 28,2% do 
total. 
 

���� O banco Central divulgou em seu relatório Focus um novo aumento para o PIB deste 

ano. Antes estava em 1,51%, agora atingiu 1,59%. Há um mês a estimativa era de 1,42%. A 
taxa Selic também foi analisada pelo Focus e se esperava que no fim deste ano fique em 
13,75%. 
 

☺ O preço dos combustíveis (principalmente a gasolina) voltou a cair nos postos. Os 

valores refletem a redução de tributos do ICMS nos estados e as medidas adotadas pelo 
governo federal para estancar as subidas quase semanais pela Petrobras e também a 
queda nos valores do petróleo no mercado mundial. 
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