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���� O IPCA-15, medição previa da inflação registrou alta de 0,14% em maio após ter 

avançado 0,21% em abril, informou o IBGE. Foi a menor variação para mês de maio desde 
o ano 2000. No acumulado dos últimos 12 meses o indicador ficou em 2,7%. 
 

���� O PIB soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve crescimento de 0,9% 

no primeiro trimestre do ano em curso, na comparação com igual período de 2017. Os 
dados são da FGV. Os segmentos que puxaram a alta foram a indústria de transformação e 
eletricidade. 
 

☺☺☺☺ O Banrisul iniciou a comercialização do cartão Banrisul mastercard travel card 

multimoeda, cartão pré pago com até quatro opções de moeda estrangeira: Dólar 
americano, Euro, Libra Esterlina e dólar canadense. Funciona como cartão de débito pré-
pago. 
 

���� No burburinho que o país está metido, com o descontrole total dos preços de 

combustíveis, o governo vai ter que tomar uma atitude ou país vai virar um caos. Sinais 
evidentes desse descontrole está sendo evidenciado principalmente nas estradas pelos 
caminhoneiros. 
 

���� Algumas propostas estão sendo estudadas pelo presidente Temer. A mais urgente é 

uma diminuição nos preços dos combustíveis na ordem de 10% e outra é estancar por 
algum tempo a desenfreada corrida de reajustes diários, sempre para mais, pela Petrobras. 
Caso contrário vai afetar a inflação e o bolso dos brasileiros.  
 

���� O presidente do banco do Brasil informou que com a manutenção da taxa da Selic em 

6,5% ao ano, conforme a decisão do COPOM, a instituição vai reduzir os juros. A queda das 
taxas ocorrerá no cheque especial e na linha de capital de giro para empresas 
principalmente. 
 

���� O preço do petróleo no mercado internacional fechou na semana passada anterior 

perto dos U$$ 80,00. Como o “ouro negro” é fundamental para a economia global, todos os 
países tem reflexos na sociedade como um todo. No final da mesma semana estabilizou em 
US$ 78,00.  
 

���� Apesar dos juros baixos e da melhora na oferta de credito, a construção civil não 

consegue avançar. Encerrou o trimestre (Jan, Fev, Mar) com retração de 0,6% de acordo 
com dados do IPEA. Na sondagem da Confederação Nacional da Industria, aponta para um 
alto nível de ociosidade no setor. Mais de 40% de sua capacidade está ociosa. 
   
 
                     
 

Dauter Berlese.  


