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Engenheiro Gustavo Montezano é
eleito presidente do BNDES
O engenheiro Gustavo Henrique Moreira Montezano, de 38
anos, foi eleito nesta quarta-feira (3)
presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A eleição ocorreu em
reunião extraordinária
do Conselho de Administração do BNDES,
mas ainda não há data
para a posse.
Quando foi convidado no mês passado
pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
para presidir o banco de fomento, Montezano ocupava o cargo
de secretário especial
adjunto da Secretaria
Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados.

Hoana Goncalves Ministerio da Economia

Atividade industrial
volta a cair, diz CNI
O faturamento, as horas trabalhadas na produção e o emprego na
indústria caíram em maio
frente a abril. A utilização da capacidade instalada, a massa real de
salários e o rendimento médio do trabalhador
apresentaram pequenas
altas no período.
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“A indústria continua mostrando dificuldades em sustentar uma
sequência de dados positivos”, informam os Indicadores Industriais,
divulgados, em Brasília, pela Confederação
Nacional da Indústria –
CNI.

IPC-S fecha junho com
queda de preços de
0,02%

Arquivo

O Índice de Preços
ao Consumidor Semanal
(IPC-S) fechou junho com
deflação (queda de preços) de 0,02%. Em maio,
o indicador registrou inflação de 0,22%. O dado
foi divulgado no Rio de
Janeiro, pela Fundação
Getulio Vargas (FGV). O

IPC-S acumula 2,41% no
ano e 3,73% em 12 meses.
A queda da taxa de
maio para junho foi puxada principalmente pelos
transportes, que recuaram de uma inflação de
0,49% para uma deflação
de 0,70% no período.

Governo anuncia plano para
acelerar análise de pedidos de
patentes

Editais

Jose Cruz

O Ministério da Economia anunciou nesta terça-feira (3) medidas para
reduzir o número de pedidos de patentes para análise (backlog) em 80%
até 2021 e diminuir para
cerca de dois anos o pra-

zo médio de concessão de
patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do lançamento do
Plano de Combate ao Ba-

cklog de Patentes e disse
que o governo está fazendo avanços importantes
para estimular a indústria, aumentar a produtividade e competitividade
da economia brasileira no
futuro.

Supremo
pode
decidir este
ano sobre
Difal no DF
O Supremo Tribunal
Federal (STF) poderá se
manifestar neste segundo semestre sobre ação impetrada por advogados do
Sindicato do Comércio Varejista do DF - Sindivarejista - visando declarar
inconstitucional a cobrança da Difal - Diferencial de
Alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços - ICMS.
A matéria já foi apreciada pelo STF, mas o ministro
Gilmar Mendes pediu vista, ou seja, mais tempo para
examinar a ação quando o
placar da votação estava 4 a
1 a favor do Sindivarejista.

Pequenas
empresas
garantem
saldo
positivo
O saldo positivo na geração de empregos em maio
só foi possível por causa do
desempenho das micro e
pequenas empresas. O setor foi responsável, no mês
passado, pela criação de 38
mil postos formais de trabalho (com carteira assinada) no país, enquanto as
médias e grandes corporações registraram saldo negativo, demitindo 7,2 mil
trabalhadores, conforme levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e
Pequena Empresa (Sebrae)
feito com base nos números
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
da Economia. No total, levando em conta a diferença
entre contratações e desligamentos, o Caged de maio
fechou com saldo positivo
de 3,2 mil empregos gerados.
As micro e pequenas
empresas representam, no
Brasil, 99,1% do total registrado, segundo o Sebrae.

