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���� O banco Central elevou a taxa da Selic (juros básicos da economia) de 4,25% para 

5,25% ao ano. Esse foi o quarto reajuste consecutivo do índice. A decisão já era esperada 
pelo mercado em face da inflação que atingiu 8,35% nos últimos 12 meses. 
 

���� A produção industrial ficou estável em junho ante maio. Em relação a junho de 2020 

houve elevação de 12%. O setor acumula alta de 12,9% no corrente ano e nos últimos 12 
meses registra aumento de 6,6%. Os dados são do IBGE. 
 

���� O presidente Bolsonaro sinalizou que pode implantar o horário de verão para lidar com 

a crise hídrica que atinge o país e prejudica o fornecimento de energia elétrica. “Se a 
população desejar a medida, poderei mudar minha opinião” declarou o presidente. 
 

� As contas de luz vão continuar na bandeira vermelha patamar 2, em agosto. O 

consumidor vai seguir pagando a taxa adicional de R$ 9,49 a cada 100 kwh gastos. Os 
níveis dos reservatórios continuam em situação crítica pelo terceiro mês seguido. 
 

���� A tecnologia 5G promete internet mais rápida, conexão mais estável e latência mais 

baixa. Hoje, o Brasil guarda o leilão que envolve a implementação dos recursos. O edital 
publicado cobra que a 5G Standalone, o padrão de maior qualidade, deve estar funcionando 
até junho de 2022 nas 27 capitais brasileiras. 
 

���� O 5G tem sido tratado como uma ferramenta de grande importância para a indústria e 

deve gerar um enorme ganho de produtividade. A baixa latência permite tarefas a uma 
longa distância sem atrasos, como cirurgias que poderão ser realizadas de outro lado do 
país sem grandes riscos. Também no uso doméstico trará diversas vantagens. 
 

� O IGP-M acelerou 0,78% em julho. O resultado ficou abaixo da estimativa de mercado. 

Apesar da aceleração na margem, o índice acumulado nos últimos 12 meses arrefeceu de 
35,75% (em junho) para 33,83% (em julho), segunda redução consecutiva. Os dados são da 
FGV. 
 

���� Os pedidos de seguro desemprego registraram queda de 21% no primeiro semestre 

deste ano ante igual período do ano passado. 3,1 milhões foi o total do semestre, menor 
que os 3,9 milhões de igual intervalo de 2020. A retomada da economia neste ano é o 
principal motivo. Os dados são da CEF. 
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