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���� Em decisão do COPOM (Banco Central) foi aumentada a taxa Basic da economia 
brasileira para 4,25%. Antes estava em 3,5%. O reajuste era esperado pelo mercado, como 
medida para frear a recente alta da inflação de preços que está acima da meta do governo 
federal. É o maior patamar desde Fev/20. 
 

���� Na semana passada o dólar oscilou abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em um ano. A 
moeda teve queda sensível nos últimos dias, mas fechou a semana pouco acima de R$ 
5,00. A bolsa de valores continuou operando acima dos 130 mil pontos. 
 

� O IGP-10 subiu em junho, após ter aumentado 3,24% em maio, informou a FGV. O 
resultado ficou dentro das estimativas dos analistas de mercado econômico. Com isso o 
índice acumula um aumento de 15,31% no ano. A taxa em 12 meses está em 36,94%. 
 

� A renda média recebida pelos trabalhadores no Brasil foi fortemente impactada pela 
pandemia e desabou 11,3% em um ano. Agora está em R$ 995,00, menor valor da série 
histórica da FGV social, iniciada em 2012. A queda de renda da metade mais pobre dos 
brasileiros foi quase duas vezes maior que os demais. 
 

� A agencia nacional de energia (ANEEL) informou que deverá reajustar em até 20% os 
novos valores das bandeiras tarifarias. A medida visa compensar o uso das usinas 
termoelétricas, diante da seca histórica nos principais reservatórios das usinas hidrelétricas. 
Nas usinas térmicas o custo é bem maior do que nas hidros. 
 

���� Em maio, pelo segundo mês consecutivo, as micro e pequenas empresas, deram sinais 
de recuperação após a perda de confiança estabelecida em março. A informação é da FGV. 
O índice de confiança do setor subiu em 5,4 pontos atingindo 93,5 pontos. Maior patamar 
desde dez/2020. 
 

���� O ministro da economia, confirmou a notícia anterior de que realmente a renovação do 
auxílio emergencial deverá se estender por mais três meses, dentro dos mesmos padrões 
do sistema atual. A princípio o pagamento do recurso será só encerrado com toda a 
população adulta vacinada. 
 

���� A economia brasileira avançou de abril para maio em 0,44%, segundo o índice de 
atividade (IBC-BR) do banco Central. No mês de março havia retraído em 1,61%. Nos 
primeiros 4 meses de 2021 a alta registrada é de 4,77% ante igual período de 2020. 
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