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���� O Governo do estado deve anunciar, em breve, mudanças significativas na 
substituição tributária. São medidas para um melhor entendimento entre estado e os 
empresários. Uma mesa de diálogo permanente e mais prazo para os pagamentos, são os 
principais objetivos das mudanças. 
 

���� Após o anúncio do pacto entre as autoridades máximas dos três poderes, no sentido 
de aprovar as medidas necessárias para o brasil, já levou o dólar a fechar abaixo de R$ 
4,00 no fim da semana passada. 
 

���� A Assembleia Legislativa do RS, aprovou o reajuste do salário mínimo regional na 
ordem de 3,4% o novo salário é retroativo a fevereiro e varia de R$ 1.237,15 a R$ 1.567,81. 
É a simples reposição da inflação de 2018. 
 

���� O Governo estadual, segundo a sua rota de privatizações enviou à Assembleia 
Legislativa três projetos de Lei que pedem a autorização dos deputados para privatizar a 
CEEE, a Sul gás e a CRM. Os textos foram enviados em regime de urgência. Os insumos 
serviram também para colocar os salários em dia. 
 

� Dos três grandes setores da economia, a indústria é a mais afetada pelo agravamento 
da crise econômica brasileira. Nas fábricas a recessão já chegou. O índice de confiança 
industrial voltou a cair no 1º trimestre deste ano. Segundo a FGV o recuo foi de 1,8 pontos. 
 

���� Após cinco meses de aumento na intenção de consumo das famílias no RS, o 
indicador teve pequeno recuo de 0,6% em maio, ficando em 91,4 pontos, numa escala que 
varia de zero a 200 pontos. 
 

���� O Brasil abriu, em abril, 129,6 mil vagas formais de emprego, o melhor resultado para o 
mês considerado desde 2013. Os dados são do CAGED do Ministério da Economia. Todas 
as regiões mostraram melhora no emprego. 
 

���� Após as declarações do Ministro da Economia, durante a semana passada, o banco 
Itaú informou que passou a estimar a economia da reforma da previdência entre R$ 700 
bilhões e R$ 900 bilhões num período de 10 anos. O Governo quer uma economia de R$ 1 
trilhão! 
 
  
 
                    Dauter Berlese.  


