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☺☺☺☺ A balança comercial brasileira registrou resultado recorde, em maio, com um superávit 
de 9,2 bilhões de dólares, o melhor para o mês em toda a série histórica iniciada em 1989, 
de acordo com os dados pelo Ministério da Economia. 
 

☺☺☺☺ Mesmo com a Pandemia, o Superavit dos 5 meses iniciais do corrente ano acumula 
27,53 bilhões de dólares. Neste comparativo o valor também não tem precedentes na série 
histórica e é registrado como o melhor de todos os tempos. 
 

� O índice de desempenho industrial gaúcho (IDI-RS) divulgada pela FIERGS recuo 1% 
em abril ante março. Esta foi a terceira queda seguida. Em nível Brasil, também houve 
queda, conforme pesquisa do IBGE. A produção industrial brasileira caiu 1,3% em abril ante 
março, mas avançou 34,7% na relação com abril de 2020. 
 

���� O índice de famílias com contas em atraso no RS foi de 20,1% em maio, menor 
resultado desde 19,1% de maio de 2019. No entanto houve aumento das famílias gaúchas 
com dividas, passou de 73% em abril, para 75% em maio. Em maio de 2020 era de 61%. 
 

���� O Governo Federal, informou que, assim como no ano passado, a restituição a receber 
do imposto de renda será feita em 5 lotes. Até 2019 eram sete lotes. O último lote deste ano 
deverá ser devolvido em setembro do corrente ano.  
 

� O Ministério da Economia revisou para cima a projeção para a inflação medida pelo 
IPCA (Inflação Oficial) de 2021. Segundo a nova grade, a estimativa de preços neste ano 
passou de 4,42% para 5,05%. Também o INPC teve elevação na sua previsão e passou de 
4,27%, agora para 5,05% também. 
 

���� O dólar fechou a semana passada em sensível queda, frente ao real, por volta de R$ 
5,10. É o menor nível desde 18/12/20, depois de ter atingido R$ 5,70 no mês passado. 
Também a bolsa de valores fechou alta de 1,04%, encerrando a semana perto dos 130 mil 
pontos e marcando um novo recorde. 
 

���� O governo federal sancionou a nova lei para o Pronampe, programa de apoio as 
pequenas e microempresas. A medida havia sido criada em 2020 e agora deve alavancar 
R$ 25 bilhões em financiamentos. 
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