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� A cesta básica de Porto Alegre teve redução de 1,9%, em junho, segundo o DIEESE, e 
passou a custar R$ 754,19, terceira mais cara do Brasil entre as capitais, ficando atrás de 
São Paulo e Florianópolis. O salário mínimo tem comprometido 62,27% no valor da cesta. 
 

���� O índice de desempenho industrial gaúcho (IDI-RS) da FIERGS caiu 2,3% em maio 
frente a abril. O Índice revela 2 anos ininterruptos de crescimento, com alta de 16,6% no 
acumulado e alcançando o maior patamar desde 2015. Na relação com maio de 2021 a 
atividade teve crescimento de 6,1%. 
 

☺ A partir do dia 05/07 foi liberada em Brasília a internet móvel de quinta geração, 
tornando a capital brasileira a primeira cidade a receber a nova tecnologia. As próximas na 
lista devem ser Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. 
 

���� Na semana passada o barril de Petróleo Brent, negociado na bolsa de Londres e que é 
referência para os preços no Brasil, chegou a uma queda de 9,45%, o que reduziu o preço 
para 102,77 dólares. O mercado mundial refletia temores de uma recessão global o que 
alcançou os ativos em nova espiral de perdas. 
 

� As medidas adotadas pelo governo federal, começam a dar resultados nas bombas dos 
postos de gasolina. Os estados que contestaram a diminuição do ICMS de 25% para 17%, 
já estão aceitando a nova realidade e o preço deve cair mais. Notícia alvissareira para nos 
consumidores. 
 

☺ As previsões do operador nacional do sistema elétrico (ONS) trazidas a público na 
semana passada dão conta de que os reservatórios do país deverão chegar ao final deste 
mês com níveis de 96,8% no Norte, 86,6% no Sul e 80,8% no Nordeste. Com isso a 
eletricidade não terá sobressaltos nos próximos meses. 
 

���� A linha de credito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e empresas de 
pequeno porte já está disponível para micro e pequena empresas, que poderão buscar o 
crédito no banco de preferência, de acordo com a Receita Federal. 
 

���� O desemprego no Brasil também está em evolução positiva. É o menor nível desde 
maio de 2016, segundo divulgou o IBGE. Um dos reflexos foi a alta de empregos nas 
pequenas e microempresas. 80% das vagas criadas neste ano são deste grupos de 
empresas.                                                                                                                                                     
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