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O IPCA-15 (Prévia da inflação oficial) de julho registrou um aumento de 0,30%, ante
0,02% do mês de junho. O vilão foram os aumentos da gasolina. O índice acumulado dos
últimos 12 meses registra uma inflação de 2,13%. Os dados têm origem no IBGE.
Também a FGV divulgou o INCC-M de julho. E surpreendeu o mercado financeiro
porque teve alta maior do que a esperada. Foi de 0,84% o aumento, ante 0,32% de junho.
No acumulado dos últimos 12 meses atingiu 3,95%.
Iniciou na semana passada o envio das primeiras medidas da reforma tributária,
preconizada pelo governo federal, ao Congresso Nacional. O primeiro passo consta da
unificação do PIS e COFINS, num único tributo, que vai ser denominado de Contribuição
Social sobre operações com bens e serviços (CBS).
O índice de confiança industrial da construção civil (ICEI) atingiu 46,3 pontos após
crescer 3,7 pontos em julho. É a terceira alta consecutiva do índice que acumula 11,5
pontos nos três últimos meses. Ainda estão abaixo da linha de divisória que separa a “falta
de confiança” da “confiança”.
Depois de três meses de queda a produção voltou a subir no RS em junho, foi o que
apontou a sondagem industrial da FIERGS, uma sensível alta naquele mês de 55,2 pontos
ante 45,1 do mês de maio. Foi o melhor resultado para junho na série histórica.
Os economistas do mercado financeiro alteraram novamente o cálculo para o PIB neste
ano. A retração anterior estava em 5,95% e agora a queda reduziu e está em 5,77%. Há
quatro semanas a estimativa era de uma baixa ainda pior: 6,64%.

☺ A fábrica da General Motors (GM) em Gravataí completou 20 anos. Inaugurada em
20/07/2000 já produziu mais de 4 milhões de carros. Desde a inauguração da fábrica
passou por três expansões que somaram investimentos de R$ 4,5 bilhões. Está sendo um
dos pilares para a economia gaúcha.
E dizer que a FORD não foi aceita pelos governantes da época e o estado gaúcho
perdeu para a Bahia, onde também se tornou um “case” de sucesso. Os Baianos
agradecem ainda hoje a colaboração dos gaúchos…!!!
Dauter Berlese.

