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���� Como no Brasil tudo é possível! Agora as empresas aéreas estão cobrando para a 
marcação de assentos nos seus voos. Isto quer dizer que o passageiro pode viajar de pé se 
não quiser pagar por seu assento!!!!???? Daqui a pouco vamos ter que pagar para usar o 
sanitário...!!! 
 

☺☺☺☺ A CEF registrou 76,8 milhões de contas de poupança em junho, crescimento de 6,57% 
frente ao mesmo período de 2017. No mês passado, a captação líquida do produto 
alcançou R$ 1,2 bilhão, o melhor resultado deste ano. 
 

���� O presidente da república anunciou que vai antecipar o pagamento de 50% do 13º 
salário dos aposentados e pensionistas junto ao pagamento do benefício de agosto. A 
medida representara uma injeção de R$ 21 bilhões na economia. A outra parcela (50%) 
será paga junto com o benefício de novembro. 
 

���� A expectativa de crescimento para o PIB brasileiro neste ano passou de 1,53% para 
1,5%, conforme o Banco Central (Mercado Focus). Há quatro semanas a estimativa era de 
um avanço de 1,76%. A mudança é devida à frustração com a economia no início do ano. 
 

���� Quanto a inflação pelo IPCA, o índice oficial segundo o Banco Central se mantém 
estável. Reduziu levemente de 4,17% para 4,15% no corrente ano. Há um mês a previsão 
era de 3,88%. Para 2019 o cálculo não mudou e se mantém em 4,1%. 
 

���� A pesquisa do SPC Brasil e da CNDL revela que o número de consumidores com 
contas em atraso acelerou em junho, ao crescer 4,07% na comparação com igual mês de 
2017. É a nova alta consecutiva da série histórica. O semestre fechou com 63,6 milhões de 
brasileiros no vermelho 
 

���� Dados do SPC Brasil e da CNDL mostram queda de 6,1% no indicador de confiança do 
consumidor, em junho sobre maio. O indicador retrocedeu para 38,8 pontos, o mais baixo 
patamar desde janeiro de 2017 início da série. O indicador varia de zero a 100. Abaixo de 
50 prevalece a visão pessimista. 
 

���� O salário mínimo nacional passará a ser de R$ 998,00 a partir de 1º de janeiro de 2019. 
O valor está previsto na LDO aprovada pelo Congresso Nacional. A remuneração de R$ 
998,00 será 4,6% superior aos R$ 954,00 pagos em 2018. 
 
 
 
                     
 

Dauter Berlese.  


