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���� O IGP-M acelerou em maio de 0,57%, em abril, passou para 1,38% no último mês 

divulgou a FGV. Assim o indicador passou para 1,38% no último mês, divulgou a FGV. 
Assim o indicador saltou de 1,89% para 4,26% nos últimos 12 meses. Nos cinco primeiros 
meses do ano passou para 3,45%. 
 

���� O presidente do Sinduscon/RS informou que a greve dos caminhoneiros está 

paralisando os canteiros de obras por falta de abastecimento de insumos. Aço, cimento, 
esquadrias e azulejos, são fabricados em outros estados e não estão chegando ao RS. 
 

���� Depois da devastadora greve dos caminhoneiros (em fase final) as entidades estão 

calculando as perdas econômicas do nefasto período. A agricultura calcula tais perdas em 
R$ 6,6 bilhões. O comércio do estado gaúcho projeta reflexos negativos de R$ 1,6 bilhão, e 
assim por diante. Vamos demorar um bom tempo para superar tudo isso. 
 

���� A arrecadação federal melhorou consideravelmente em abril e fechou o mês como o 

melhor desempenho dos últimos quatro anos. Segundo a Receita Federal a união arrecadou 
R$ 130,8 bilhões naquele mês, com alta de 7,38% sobre o mesmo mês de 2017. 
 

☺☺☺☺ O INCC-M registrou alta de 0,3% em maio pouco acima do resultado do mês anterior 

(abril) quando ficou em 0,28%. No acumulado dos últimos 12 meses é de 4,03%. O 
indicador ficou dentro das previsões dos analistas do mercado econômico e da construção 
civil. 
 

☺☺☺☺ Sob forte turbulência nas duas últimas semanas a economia brasileira volta aos 

poucos a sua normalidade nesta semana, ficou muito claro que o gigante adormecido 
(caminhoneiros) responsáveis por cerca de 90% da logística interna brasileira tem uma 
tremenda influência na vida de todos nós e não podemos ignorar sua força. 
 

���� Enquanto o Brasil parava nas duas semanas a CEF informava os lucros que o banco 

teve no primeiro trimestre deste ano. Os números são surpreendentes, atingindo R$ 3, 191 
bilhões, a Cifra 114,5% maior que a verificada ante 12 meses anteriores. Mesmo com a 
SELIC em 6,5% ao ano, os juros no mercado econômico continual livres e escorchantes. 
 

���� A CBIC também declarou por seu presidente de que o setor perdeu na primeira 

semana da greve nacional dos caminhoneiros mais de R$ 2,9 bilhões de renda, sem 
contabilizar os reflexos futuros, e vai demorar para a retomada da economia. 
                     
 

Dauter Berlese.  


