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���� O IPC subiu 0,15% em junho, revertendo baixa de 0,02% de maio, informou a FIPE. No 

primeiro semestre, acumulou 2,07%. No acumulado dos últimos 12 meses o plus foi de 
3,88%. 
 

☺☺☺☺ A adesão ao protocolo de Madri, assinado pelo Presidente Bolsonaro, permitirá que 

marcas registradas no Brasil passem a ser reconhecidas em 102 países. Isso reduzirá o 
custo para as empresas, já que o registro custa, em média, 100 mil dólares por marca, no 
mercado Europeu. 
 

� Em contrapartida há uma preocupação entre os produtores de vinhos e espumantes 

gaúchos com o acordo formado entre o Mercosul e a União Europeia. A entrada dessas 
bebidas produzidas na Europa com alíquota zero afetará diretamente o seguimento vinícola 
do Rio Grande do Sul. 
 

���� A produção industrial brasileira recuou 0,2% em maio, na comparação com o avanço 

de 0,3% em abril. Mesmo assim na comparação dos últimos doze meses a alta tenha sido 
expressiva, de 7,1%, mas ainda está 3,7% abaixo do patamar pré greve dos caminhoneiros 
em maio de 2018. Os dados são do IBGE. 
 

☺☺☺☺ Completou no último dia 01/07, 25 anos do Plano Real que domou a hiperinflação. O 

Dinheiro perdia valor todos os dias  e a remarcação de preços, no comercio, fazia parte da 
rotina. O plano real foi a pequena joia que melhorou sensivelmente a vida dos brasileiros. 
 

���� A taxa de desemprego teve pequeno recuo, em maio, mas ainda muito alta, acusou 

12,3%, atingindo 12,98 milhões de brasileiros. O percentual anterior era de 12,4%. O 
resultado ficou dentro do esperado pelos analistas do mercado. Os dados são do IBGE. 
 

� As contas de luz de julho vão a bandeira amarela, com uma taxa de R$ 1,50 a cada 

100 KWH consumidos. A ANNEL informou que a julho é um mês típico de estação seca nas 
principais bacias hidrográficas do sistema integrado nacional (SIN). 
 

� O IGP-M aumentou 0,80% no mês de junho, conforme informou a FGV. O resultado 

apurado veio acima das estimativas e perspectivas do mercado financeiro. Com o resultado 
de junho o índice acumula 4,38% no corrente ano e 6,51% nos últimos 12 meses. Está 
acima do índice inflacionário oficial (IPCA). 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


