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���� O Banco Central (BC) deu a largada oficial para a criação do real digital. A moeda não 

tem ainda definida sua cotação e deve ser implementada somente em 2022 entre as 
definições, está a permissão para pagamentos de compras no varejo e não será restrita a 
grupos. Veremos a novidade...!!!!  
 

���� Nas previsões mais otimistas do mercado econômico já se pressupõem que o PIB 

deste ano pode chegar em 5% e deve se concentrar fundamentalmente no primeiro 
semestre. As projeções menos otimistas preveem um PIB por volta de 3,8%. 
 

���� O índice de confiança do empresário industrial, calculado pela FIERGS, em maio, teve 

aumento de 2,3 pontos, na relação com o mês de abril, ficando em 60,3 pontos. Em abril e 
maio o ICEI-RS recuperou 6,2 pontos dos 8,7 que haviam sido perdidos em março. 
 

☺☺☺☺ Vagas formais tiveram aumento pelo quarto mês consecutivo. O saldo do ano, no 

estado gaúcho é de 74.018 vagas. No país, a tendência também é de saldo positivo na 
geração de empregos, mas em patamar menor ao mês imediatamente anterior. 
 

���� O mercado financeiro brasileiro projeta a taxa SELIC (taxas de juros oficial) em 6,5% ao 

final do ano. O aumento da estimativa que antes era de 5,5%, se deve a alta da inflação e 
também a alta do PIB. 
 

���� Os desdobramentos da súbita dissolução da comissão mista do congresso que tratava 

da reforma tributária, não foram bem recebida pelos economistas. As propostas serão 
fatiadas e já se sente “um cheiro de pizza” O andamento das propostas originais pelo 
congresso podem levar a um declínio das intenções do Ministro da Economia. 
 

� Surpreendentemente o INCC-M de maio, o índice de responsabilidade da FGV teve um 

aumento de 1,80% naquele mês, quase o dobro do mês de abril, quando havia registrado 
0,95%. No acumulado dos últimos 12 meses o índice atingiu um patamar muito alto de 
14,62%. Só em 2021 já tem um acumulado de 6,92%. 
 

���� A B3, bolsa de valores do país chegou neste mês a marca de 1 milhão de mulheres 

investidoras. Destas, 54 mil, são do Rio Grande do Sul. As gaúchas somam R$ 6,3 bilhões 
aplicados, atrás apenas das paulistas, cariocas e mineiras. 
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