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� Fechando o ano de 2021, o IBGE divulgou a inflação oficial (IPCA) de dezembro de 

2021 que atingiu 0,73% e em consequência o ano passado encerrou com uma inflação de 
10,06% (IPCA acumulado no ano de 2021). Bem acima da expectativa do governo que 
previa 5,25% (praticamente o dobro previsto). Os dados são do IBGE. 
 

� Na esteira do IPCA, também o comportamento do INPC ficou quase igual. Em dez/2020 

foi de 0,73% e no acumulado do ano e fechando o período alcançou 10,16%. Nos principais 
indicadores da inflação os dados são praticamente os mesmos dados do IBGE. 
 

���� O INPC é referência para aposentadorias e pensões, com isso os beneficiários do INSS 

terão um aumento de 10,16% (INPC de 2021) nos seus benefícios. O valor máximo será de 
R$ 7.087,22, neste ano, e o mínimo de R$ 1212,00 (que é o salário mínimo). 
 

���� O abono Pis/Pasep deve injetar R$ 19,5 bilhões na economia e será pago a 22 milhões 

de pessoas do dia 08/02 a 31/03 do corrente ano. Receberão o abono inscritos a pelo 
menos 5 anos e que trabalharam formalmente ao menos 30 dias em 2021. 
 

���� Empresas enquadradas no simples nacional e microempreendedores individuais (MEI) 

tem até o dia 25/02 para renegociar débitos inscritos na dívida ativa da união com até 70% 
de desconto e prazo de 145 meses. Para aderir ao programa o interessado deve entrar no 
site “gov.br) 
 

� A cesta básica de Porto Alegre registrou aumento de 10,92% no ano passado 

encerrando o ano em R$ 682,90. O valor significa um recuo de 0,35% frente a nov/2021. O 
RS continua com a terceira maior cesta básica do país, atrás de São Paulo e Florianópolis. 
Os dados são do DIEESE.   
 

☺☺☺☺ A Sondagem industrial do RS, segundo a FIERGS revelou que o índice de produção 

chegou a 54,1 pontos em novembro de 2021, o sétimo crescimento consecutivo, o que 
significa desempenho bem superior a estabilidade sugerida pelo comportamento histórico 
do mês, de 50,5. A capacidade instalada em 75% da capacidade confirma o reaquecimento 
da atividade. 
 

���� O produto interno bruto (PIB) global deve crescer 4% este ano e 3,5% em 2023, prevê o 

relatório da ONU. E m 2021 o PIB global avançou 5,5% conforme o mesmo documento. 
Para o Brasil a projeção é de 0,5% neste ano. 
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