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���� Por unanimidade o Copom do banco Central manteve a taxa Selic (básica de juros) em 

6,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a decisão a Selic 
continua no menor nível desde o início da série histórica do BC, em 1986. 
 

���� A agência de classificação de risco Fitch reafirmou os ratings (BB) para a Caixa 

Econômica Federal e banco do Brasil. A perspectiva é estável.  “ O rating reflete a 
participação majoritária do governo Federal seu papel na implantação de programas 
econômicos do governo e a importância sistema do banco”. 
 

���� O governo federal multou em R$ 7,5 milhões a agencia virtual decolar.com, por 

infrações ao código de defesa do consumidor. Além da multa a empresa deverá cessar 
imediatamente a prática “abusiva e discriminatória” de diferenciar preços de acomodação 
em hotéis e negar ofertas de vagas. 
 

���� O Tribunal de contas da União (TCU) abriu auditoria para checar se a cobrança pelo 

despacho de bagagem praticada pelas companhias aéreas desde 2017, resultou em preços 
mais baixos das passagens. A intenção é avaliar se a resolução da ANAC, que autorizou a 
cobrança, “ Trouxe algum benefício ao consumidor”  
 

���� São ainda muito tímidos os números de vagas de trabalho aumentados nos últimos 

meses no país. No encerramento de maio houve um incremento de 33.659 vagas de 
empregos formais, conforme dados divulgados pelo CAGED, divulgados pelo Ministério do 
Trabalho. Os números são inferiores aos registrados no mesmo mês de 2017, quando o 
saldo positivo foi de 34.254. 
 

☺☺☺☺ O Sindicato dos registrados públicos do estado do RS (Sindiregis) lançou a CRC 

cidadão, que vai facilitar e acelerar a emissão de certidões de nascimento, casamento e 
óbito. Os pedidos não precisarão ser feitos pessoalmente, mas em casa e a qualquer 
horário do dia. “A CRC cidadão é simples e rápida e está integrada ao atual momento 
tecnológico)”. 
 

���� O CBIC em reunião de seu COMAT discutiu a indústria 4.0 e o futuro da construção 

civil. Segundo a visão comum dos componentes, “ o futuro passa por novas tecnologias que 
tenham menor impacto ambiental, custo mais viável, atendam aos requisitos de 
desempenho e aumentem a produtividade” “nosso enfoque ainda é muito artesanal”. 
 

���� Em entrevista à rádio Gaúcha, na semana passada, a Presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Carmem Lúcia, que afirmou que o tribunal superior eleitoral (TSE) deve 
resolver antes das eleições de outubro a possibilidade de candidatos com pendencias na 
justiça concorrem ou não ao cargo desejado. 
 
                     
 

Dauter Berlese.  


