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���� Após forte retração em fevereiro e março, a atividade econômica brasileira mostrou 

sinais de recuperação da crise provocada pela pandemia. O banco Central informou que o 
índice de atividade (IBC-BR) subiu 1,31% em maio. O IBC-BR acumula baixa de 6,08% em 
2020, até maio. Pela mesma série, recua 2,08% no período dos últimos 12 meses. 
 

� As pequenas empresas representam a maior parte das recuperações judiciais e as 

falências verificadas pela Boa Vista SCPC. Na média de 12 meses elas aparecem em 
93,4% dos pedidos de falência e em 94,2% dos pedidos de recuperação judicial. 
 

���� O governo federal confirmou a ampliação de 90 para 120 dias nos prazos para que as 

empresas e empregados firmem contratos de redução proporcional de jornada de salários e 
suspensão temporária do contrato de trabalho. De acordo com o decreto, a redução de 
jornada de salário pode ser estendida por um mês e a suspensão, por dois meses. 
 

���� A partir de 3 de agosto do corrente ano, a gasolina automotiva produzida no Brasil terá 

de estar adequada a nova resolução da ANP. Estas são novas especificações aprimoram a 
qualidade proporcionado maior eficiência energética dos motores e melhorando a 
autonomia dos veículos pela diminuição de consumo. 
 

���� A inflação oficial brasileira, medida pelo IBGE, no mês de junho acusou alta de 0,26%, 

enquanto dos 2 meses anteriores (abr, mai) tiveram deflação. Assim nos últimos 12 meses o 
índice ficou em 2,13%. Mas é importante registrar que só o grupo alimentação subiu 7,61% 
no mesmo período (últimos 12 meses). 
 

���� O Banrisul anunciou que está oferecendo aos seus clientes, pessoa jurídica, a linha de 

capital de giro do programa instituído pelo governo federal de apoio as microempresas e 
pequenas (Pronape), para estimular e fortalecer negócios. A taxa de juros é equivalente à 
taxa de juros é equivalente à taxa Selic, mais 1,25% ao ano e prazo de 36 meses. 
 

���� A sondagem do mercado imobiliário feita em junho pelo Secovi-SP registrou efeito 

positivo na abertura dos estantes de vendas. O setor teve uma queda de 15% nas vendas 
em relação à previsão feita antes da pandemia para aquele mês, ou seja, alcançou 85% da 
meta da proposta em situação normal. Em abril, pior mês da crise, o setor havia registrado 
uma queda de 65% nas vendas. 
 

� O uso dos recursos do FGTS para estimular a economia, como a ampliação dos saques 

e as medidas para conter a crise causada pela pandemia, terão um impacto de R$ 43 
bilhões no fundo dos trabalhadores durante o corrente ano, O conselho curador do FGTS já 
trabalha com a necessidade de reduzir o orçamento para as áreas de saneamento básico, 
não só neste ano como também em 2021. 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


