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☺☺☺☺ Com a queda dos preços dos combustíveis e dos alimentos, a inflação brasileira 
recuou, em junho, para 0,01%. Foi a menor taxa de inflação (IPCA) desde novembro 
passado. É praticamente uma estabilidade. No acumulo dos últimos 12 meses o índice ficou 
em 3,37%. Os dados são do IBGE 
 

���� Já o INCC-M de junho ficou em 0,44%. Um pouco acima do esperado pelos analistas 
econômicos. Mesmo assim no acumulado dos últimos 12 meses ficou muito próximo do 
IPCA e acumulou, 3,76% no período. Os dados são da FGV. 
 

☺☺☺☺ Muito acima do esperado pelos analistas políticos, a 1ª votação da Câmara Federal 
acusou um escore de 379 votos favoráveis a reforma da previdência, contra 131 dos 
opositores. Foi uma larga vantagem do projeto governamental que dá muita força ao igual 
presidente da república. A vitória ficou em 74,31% a favor. 
 

� É incrível! O Brasil (só o Brasil) tem 90% de todos os sindicatos do planeta. Para se ter 
uma ideia do aparelhamento sindical brasileiro, o  país tem 16.431 sindicatos registrados. 
Para defenderem os trabalhadores são 11.257 e para defenderem os patrões são 5142. 
 

� Vejam o absurdo brasileiro!!!! Nos EUA existem 130 sindicatos de trabalhadores e 
patronais. No Reino Unido são 168 organizações e na Argentina apenas 91 sindicatos. Em 
Cuba só há um sindicato e totalmente governamental. 
 

☺☺☺☺ A Junta Comercial e industrial do RS, divulgou que houve um aumento de 14,27% no 
número de empresas abertas no primeiro semestre deste ano, na relação com igual período 
de 2018. De Jan a Jun desde ano foram constituídas 92.747 empresas, 11 mil a mais do 
que no mesmo período do ano passado. 
 

� Analistas do mercado econômico diminuíram a estimativa do PIB brasileiro pela 19ª 
vez, este ano. Agora esta em 0,82%. No início do ano a previsão era ao redor de 3% e o 
pior e´ de que ainda tem que diminuir!!!! Os dados são do boletim Focus do banco Central. 
 

���� Após a queda de 3,1% em março e crescimento de 2,3% em abril, o índice de 
desempenho industrial gaúcho (IDI-RS) voltou a subir em maio, ou seja 1,5% na 
comparação com o mês anterior. Os dados são da pesquisa FIERGS. 
  
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


