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☺☺☺☺ Em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que 

cria novas regras. Para o Pronampe. O programa de crédito vai favorecer as micros e 
pequenas empresas. A estimativa é que 50 bilhões possam ser emprestados nessa nova 
etapa. 
 

���� O IPCA-15, antevisor da inflação (IPCA) registrou alta de 0,59% em maio, após ter 

avançado 1,73% em abril, conforme informou o IBGE. A taxa acumulada em 12 meses 
passou 12,03% em abril para 12,2% em maio, a mais elevada desde nov/2003. 
 

���� O Ministério da Economia atualizou a projeção para o INPC, índice atualizado para a 

correção do salário mínimo. De acordo com a nova grade de parâmetros macroeconômicos 
da pasta, a estimativa do indicador passou de 6,7% para 8,1%. Com isso, o piso nacional 
ficaria em R$ 1310,17 no ano de 2023. 
 

���� O presidente Bolsonaro em Associação com o empresário Americano no Elon Musk, 

prometeu conectar toda a Amazônia, unindo 19 escolas da região e ampliando o 
monitoramento ambiental, com um sistema moderno de satélites. A Estarling, empresa de 
musk será a responsável pelo programa. 
 

���� O fim da bandeira da escassez hídrica, que acrescentava R$ 14,20 no preço final das 

contas de luz a cada 100 KWH consumidos, puxou a queda de 14,09% das tarifas de 
energia elétrica em abril, segundo dados apresentados pelo IBGE. 
 

☺☺☺☺ A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de 523,8 milhões de 

dólares na terceira semana do corrente mês (maio) de acordo com o Ministério da 
Economia, o valor foi alcançado com exportações de 6,034 bilhões de dólares e 
importações de 5,51 bilhões de dólares. No ano o saldo positivo é de 3,112 bilhões de 
dólares. 
 

���� A intenção de consumo de famílias (ICF) indicador calculado pela CNC, avançou 4,4% 

em maio ante abril, para 79,5 pontos, a quinta alta seguida, informou a entidade. o nível 
atingido é também a maior pontuação desde maio de 2020. Na comparação com maio de 
2021 houve alta de 17,7%. 
 

☺☺☺☺ A surpresa da semana foi a desvalorização do dólar. A moeda Americana caiu para 

menos de R$ 4,80 e fechou no menor valor desde 20 de abril. Já esteve em R$ 5,80. 
Também o mercado de títulos teve alta na bolsa de São Paulo e atingiu 112 mil pontos nas 
máximas. 
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