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Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil passou de 14,2% no trimestre
encerrado em janeiro para 14,7% no trimestre terminado em abril. Em relação a abril de
2020, o número de desempregados aumentou em 15,2%. São 1950 milhão de pessoas a
mais procurando trabalho.
A partir de julho, a taxa adicional de bandeira vermelha na conta de luz terá um reajuste
de 52%. Passará de R$ 6,24 a cada 100 Kwh para R$ 9,49. Esse reajuste é necessário
para cobrir os custos da contratação de térmicas para manter o abastecimento elétrico no
país.
A FGV divulgou o reajuste no índice nacional da construção civil (INCC-M) de junho. O
aumento foi de 2,3%. No acumulado dos últimos 12 meses o índice teve alta de 16,88%,
muito acima da inflação oficial (IPCA) que está em 8,06% também nos últimos 12 meses.
Também a FGV divulgou o IGP-M do mês de junho. O índice acusou alta de 0,60% e
fez cair para 35,75% o acumulado dos últimos 12 meses. No mês anterior (Mai/21) o
acumulado estava em 37,04%. Tudo leva a crer que esse índice deve cair ainda mais nos
próximos meses.
A arrecadação total das receitas federais atingiu, em maio último, o valor de R$ 142,106
bilhões, registrando um acréscimo real de 69,88% na relação com maio de 2020. Foi o
melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês (maio) quanto para o
período acumulado neste ano (Jan/Mai).
Também no RS, a arrecadação totalizou, em maio, R$ 6,534 bilhões, representando um
aumento de 87,1%, já corrigido pelo IPCA. A comparação é com o mesmo mês de 2020.
Os economistas do mercado financeiro alteraram novamente suas projeções para o
PIB do país em 2021. De acordo com o relatório Focus do banco Central, a expectativa
passou de 5,00% para 5,05%. Há quatro semanas, a estimativa estava em 3,96%.
Um acordo histórico da reforma tributaria para multinacionais prevendo imposto de pelo
menos 15% sobre lucros, foi fechado e envolveu 130 países, inclusive o Brasil. Juntos,
representam 90% do PIB mundial. O anuncio foi feito pela organização para cooperação e
desenvolvimento econômico (OCDE).
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