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Porto Alegre revelou o segundo maior valor da cesta básica, no mês de junho, segundo
o DIEESE. A elevação frente ao mês anterior foi de 0,84% e atingiu R$ 642,31. No
acumulado dos últimos 12 meses ela teve aumento de 25,35%. A mais cara no país ficou
com a capital catarinense R$ 645,38.
O ministro da economia anunciou a abertura de um crédito extraordinário no valor de
R$ 20,272 bilhões destinados ao pagamento de mais três parcelas do auxilio emergencial. A
verba vai para o ministério da cidadania, para administrar o benefício.

A privatização dos correios, empresa que detém o monopólio do setor postal no Brasil
pode chegar a 100% de seu capital. O leilão deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2022,
como projeta o governo federal. Ainda existem restrições sobre a totalidade da venda de
100% do capital.
Os brasileiros depositaram R$ 7,089 bilhões líquidos na poupança, em junho, informou
o banco Central. Esse foi o terceiro mês de capitação positiva para a poupança após três
meses de saques maiores que os depósitos.
Os economistas do mercado financeiro alteraram para mais as suas projeções no PIB
brasileiro em 2021. Conforme relatório de mercado Focus, a expectativa para a economia,
este ano, passou de 5,05% (positiva) para uma elevação de 5,18% (positivo). Há quatro
semanas essa estimativa era de 4,36%.
O banco Central também divulgou a expectativa para o IPCA (inflação oficial) deste
ano. A tendência é de alta, ela passou de 5,97% para 6,07%, acima do teto preconizado
pelo governo que era de 5,50%.
Metade dos R$ 54 bilhões do governo prevê arrecadar com a volta da tributação sobre
lucros deve ser paga por 20 mil pessoas com a renda de R$ 15 milhões e patrimônio líquido
de R$ 67 milhões, calcula o economista Sergio Gobetti. É o fim da isenção que vigora há 25
anos.
A produção industrial cresceu 1,4% em maio ante abril, divulgou o IBGE. Em relação a
maio/20 ouve um ganho de 24%. O setor acumula alta 13,1% ao ano (Jan/Mai). Com o
desempenho positivo, a indústria opera atualmente no mesmo patamar de fev/20.

Dauter Berlese.
Diretor de Informação do Sinduscon Santa Maria.

