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☺☺☺☺ As exportações da indústria de transformação gaúcha tiveram elevação de 8,7%, em 

maio, na relação com o mesmo mês de 2021, crescendo em 14 dos 23 segmentos, 
embarcados no período. No acumulado de 2022 as vendas externas tiveram um aumento 
de 36,2%, na relação com o mesmo período de 2021 (jan/mai). 
 

���� O petróleo fechou em queda no dia 22/06. No WTI, recuou 3,04% para 106,19 dólares 

(Com entrega para agosto). No brent declinou em 2,54% fechando em 111,74 dólares, na 
bolsa de Londres. A justificativa são os temores do mercado sobre a possível recessão nas 
economias mundiais. 
 

���� A economia gaúcha registrou queda de 3,8% no primeiro trimestre de 2022, ante os 

últimos três meses de 2021. No acumulado em quatro trimestres (últimos 12 meses), porém 
o PIB do RS apresentou expansão de 7,6% enquanto no país a economia avançou 4,7% no 
mesmo período. 
 

���� A ANNEL aumentou, a partir do dia 22/06, as contas de luz. 8,41% para o consumidor 

residencial e 14,26% para a alta tensão, usada pelas indústrias. O efeito médio para o 
consumidor será de 10,98%. Também houve aumento nas bandeiras. No entanto 
atualmente a bandeira usada é a verde, sem custos. 
 

� Com o aumento de 14,3% no preço do diesel, passando inclusive do preço da gasolina, 

a greve é o primeiro sinal dos caminhoneiros, para alertar o país e as autoridades ligados ao 
setor de combustíveis. E ainda, quando se vê altos lucros da estatal (Petrobras), A 
sociedade se revolta com os novos preços dos derivados de petróleo.  
 

� Após o reajuste de 14,3% no preço do diesel, o preço médio do litro, em Santa Maria 

ficou em R$ 7,55. O valor supera o da gasolina, que também ficou mais cara, e em média, é 
vendida ao redor de R$ 7,00 o litro. Urge uma atitude dos governantes para a situação que 
pode se tornar caótica...! 
 

� Em meio a escalada dos preços no mercado mundial, não é só no Brasil que a taxa de 

juros tem tido elevações significativas. A mídia mundial anunciou que a Argentina, Inglaterra 
e Suíça também apelaram no mesmo sentido e aumentaram suas taxas de juros básicas. 
 

� No último dia 15/06 os juros também foram aumentados nos Estados Unidos em face 

da inflação. O federal reserve (banco central americano) acrescentou 0,75% à taxa que 
deve oscilar de 1,50% e 1,75%. 
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