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���� O Copon do banco Central resolveu elevar novamente, a taxa da SELIC (taxa de juros 
básica) de 9,25% para 10,75% ao ano. É o maior patamar desde maio de 2017. A decisão 
foi a oitava alta consecutiva, depois dos impactos da pandemia de covid-19 sobre a 
economia. 
 

���� O presidente Bolsonaro assinou portaria eliminando a prova de vida presencial dos 
beneficiários do INSS. A prova de vida será feita pelo próprio governo, através das bases de 
dados públicas ou provas para saber se a pessoa está viva. 
 

☺☺☺☺  A produção industrial  cresceu 2,9% em dezembro de 2021, após registrar variação 
nula em novembro (0,0%) o que interrompeu cinco meses seguidos de retração. No ano o 
ganho acumulado ficou em 3,9%. Este é o primeiro resultado positivo de 2 anos. Os dados 
são do IBGE. 
 

☺☺☺☺  O Brasil exportou um valor recorde para o mês de janeiro deste ano, com vendas de 
19,673 bilhões de dólares. Também as importações tiveram o seu maior valor para o mês 
de janeiro desde 2014, chegando em 19,849 bilhões de dólares. Nessa comparação houve 
um déficit de R$ 176 milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Economia. 
 

���� A Receita estadual gaúcha anunciou que a fiscalização recuperou R$ 401,9 milhões em 
2021. O valor representa aumento de 85% em comparação com os resultados de 2020, 
quando foram recuperados R$ 217 milhões. Foram lançados 15 programas de auto 
regularização abrangendo 18,4 mil contribuintes. 
 

���� O INCC-M de janeiro registrou uma inflação de 0,64%, maior que a do mês anterior 
(dez/21), que havia registrado 0,30%. No acumulado dos últimos 12 meses a inflação atinge 
13,7%. Os dados são da FGV. 
 

���� A FGV também divulgou o IGP-M de janeiro e o índice ficou em 1,82% bem acima do 
que o INCC-M (0,64%). No acumulado dos últimos 12 meses o IGP-M atinge 13,7%, 
também acima do IPCA (inflação oficial) que fechou 10,06% até dez/21. 
 

☺☺☺☺  O mercado de trabalho formal (com carteira assinada) registrou saldo positivo de 2,73 
milhões de trabalhadores em 2021, segundo dados do CAGED divulgados pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência. O desempenho anual foi puxado pelo setor de serviços. 
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