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���� O desemprego no Brasil recua ao menor patamar desde 2015. O índice de 

desocupação terminou o trimestre de fevereiro a abril em 10,5%, o menor para o período 
nos últimos sete anos. São 700 mil pessoas a menos sem trabalho na comparação com o 
intervalo do ano anterior. Os dados são do IBGE. Pessoas sem trabalho são ainda 11,3 
milhões. 
 

���� A FGV divulgou o INCC-M de maio e o índice ficou acima daquele do mês anterior 

(ABR). Em abril registrou 0,82%, agora (maio) ficou em 1,49%, bem acima da inflação 
oficial. No acumulado dos últimos 12 meses alcançou 11,2%. 
 

���� A FGV também divulgou a inflação segundo o IGP-M e este índice teve recuo em maio, 

ficando em 0,52%, abaixo da inflação oficial (IPCA). Também no acumulado dos últimos 12 
meses houve recuo e registrou 10,72%, abaixo do IPCA. 
 

���� A agência nacional de energia elétrica (ANEEL) anunciou que manterá a bandeira 

verde em junho para todos os consumidores do país. Com a decisão, as contas de energia 
elétrica seguem sem cobrança adicional. A tendência e de que o patamar seja mantido nos 
próximos meses, ou seja sem cobrança adicionais. 
 

� Os brasileiros tiveram que trabalhar até o dia 29/05, somente pagar impostos, taxas e 

contribuições exigidas pelos governos federal, estaduais e municipais, segundo o 
levantamento do Instituto brasileiro de planejamento e tributação (IBPT). Conforme a 
pesquisa, o valores destinados aos impostos atinge 40,82% no rendimento médio do 
brasileiro. 
 

� Uma preocupação abala os consumidores de óleo diesel! As autoridades da Petrobras 

enviaram documento ao governo alertando que pode haver o risco de desabastecimento do 
combustível no segundo semestre, em face do baixo nível de estoque mundial e a 
defasagem de preços frente ao mercado internacional.  
 

� A cesta básica de alimentos e produtos doméstico teve um aumento de 6,34% no mês 

de abril, na cidade de Porto Alegre (Uma da 17 capitais analisadas), atingindo o valor de R$ 
780,86. No acumulado dos últimos 12 meses atingiu o índice de 24,72%. Os dados são do 
DIEESE. 
 

���� Um grupo de empresários, liderados pelo governo gaúcho, tiveram na agenda da 

missão na Europa, uma visita a parques eólicos na Holanda. Mesmo com um projeto piloto, 
que foi no município de Osório, o estado quer buscar novos subsídios para incrementar a 
criação de parques eólicos! 
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