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� A alta de 0,53% registrada no IPCA, no mês de junho, foi o maior resultado para o mês 

desde 2018, quando havia subido 1,26%. A taxa acumulada nos últimos 12 meses alcançou 
8,35% e é o maior patamar desde setembro de 2016. Os dados são do IBGE. 
 

���� A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados de abril para maio, 

segundo pesquisa do IBGE. No RS a alta foi modesta (0,3%), no entanto, no acumulado dos 
últimos 12 meses a taxa chega a 9,7%, quase o dobro do Brasil (4,9%). 
 

���� O Banrisul iniciou o recebimento de propostas de financiamento para a nova fase da 

linha de capital de giro e investimento no âmbito do Pronampe. O programa foi instituído 
para estimular e fortalecer pequenos negócios. Clientes interessados podem procurar sua 
agência do Banrisul para maiores esclarecimentos. 
 

���� Parece uma vantagem! O governo do estado gaúcho veio a público anunciar que o 

salário do funcionalismo será pago em dia e integral até dezembro/21. Os servidores 
ficaram quase 5 anos com seus vencimentos atrasados. 
 

���� A balança comercial brasileira teve saldo positivo na segunda semana de julho. De 

acordo com o ministério da economia, o mês passado acumula saldo superavitário em 
3,018 bilhões de dólares. No ano o saldo positivo atingiu 39,75 bilhões de dólares. 
 

���� Em junho a confiança dos empreendedores aumentou pelo terceiro mês, o que reforça 

a expectativa de recuperação para os próximos meses, segundo o Sebrae. O índice de 
confiança aumentou 2,4 pontos, atingindo 95,9 pontos, maior nível desde nov/2020. 
 

���� A taxa de desemprego do estado gaúcho nos três primeiros meses do ano em curso 

chegou a 9,2% frente a 8,4% apurados no último trimestre de 2020. O contingente de 
desocupados alcançou 524 mil pessoas no período. Os dados são do IBGE e Caged. 
 

���� Conforme os dados divulgados pelo Ipea, eles mostram recuo em todos os índices 

inflacionários no mês de junho. A inflação perdeu força em todas as faixas de renda. A 
maior pressão inflação partiu dos gastos com habitação, mas os alimentos também tiveram 
destaque. 
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