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���� O IPCA-15 (prévia do IPCA) teve avanço de 0,13% no mês de julho e desacelerou para 
11,39% nos últimos 12 meses na comparação com o mesmo período no ano passado. Foi a 
menor variação mensal desde junho de 2020, na primeira onda da pandemia. Os dados são 
do IBGE. 
 

���� O FMI elevou novamente a projeção para o PIB brasileiro no corrente ano, de uma alta 
de 0,8% feita em abril para 1,7%, neste momento. A expansão do país deve apoiar o PIB da 
América Latina e o Caribe. No entanto no mundo houve retração. 
 

☺ Não é bem um assunto de economia, mas está relacionado. Os gaúchos ampliaram a 
expectativa de vida em 2020, na relação com o ano anterior, alcançando então 77,45 anos. 
Nos finais de 2019 tinha uma longevidade média de 77,26 anos. Se não houvesse tido a 
pandemia chegaria a 78,48 anos em 2020. Dados são do DEE/RS. 
 

☺ Em coletiva de imprensa realizada no último dia 27/07 a Anatel formalizou a liberação 
da rede 5G em Porto Alegre, além de João Pessoa (PB) e Belo Horizonte (MG). As 
operadoras telefônicas já podem oferecer o serviço a partir de 28/07. 
 

���� O IBGE divulgou o INCC-M de julho e sua inflação registrou alta de 1,16% ante 
aumento de 2,81% em junho. No corrente o acumulado atingiu 8,44% e nos últimos está em 
11,86, muito próximo da inflação (IPCA em 11,39%). 
 

���� Outro tópico que não é econômico, mas está relacionado! A população de idosos do 
RS segue registrando avanço no envelhecimento em 2021 os idosos acima de 60 anos 
estavam em 2,1 milhões no estado. Isto representa aumento de 40% nos últimos 10 anos. 
Os dados são do IBGE. 
 

���� A FGTS vai repassar um total de R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores com contas 
vinculadas. Isto representa 99% do lucro líquido do ano base de 2021 é o maior valor líquido 
desde que começou a ser dividido, com início em 2017. A decisão é do Conselho curador 
da CEF.  
 

���� A arrecadação total das receitas federais fechou o mês de junho em R$ 181,04 bilhões, 
informou o Ministério da Economia. O valor representa acréscimo real (descontada a 
inflação) de 17,96% em relação a junho de 2021. É o maior desempenho desde o início da 
série histórica iniciada em 1995. 
 
  
                    Dauter Berlese.  
                    Diretor de Informação do Sinduscon Santa Maria. 
 
 
 


