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���� O FMI elevou a projeção de crescimento do Brasil de 0,3% para 0,8% em 2022. Antes 

da estimativa atual, a anterior era de janeiro. O Brasil teve a previsão a desempenho melhor 
em detrimento de outros países, que diminuíram as perspectivas em razão da guerra na 
Ucrânia. 
 

���� Com relação a inflação, o relatório do FMI indica que em 2022, deve ser menor o IPCA 

e vai ficar no máximo em 8,2%. Já em 2023 deve desacelerar para 5,1%. Quanto ao 
desemprego. A estimativa é que a taxa recue para 13,7%. 
 

� Mesmo com o dólar em baixa a estabilidade no preço internacional do petróleo, os 

combustíveis continuam a aumentar nas bombas, para o consumidor. Nos últimos 12 meses 
a gasolina teve uma alta de 30,69%, de acordo com o levantamento da Valecard. 
 

���� O índice de confiança do empresário industrial gaúcho (ICEI-RS se manteve estável 

nos 55,8 pontos, em abril, após recuar por dois meses consecutivos, em fevereiro e março. 
Os dados são da FIERGS e indicam o cenário do setor continua otimista. 
 

� Entre 111 nações, a taxa média de tributação é de 20%. 18 países têm alíquota acima 

de 30%. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking em que mais tributam as empresas, 
atrás apenas de multa. Os dados são da OCDE. As empresas Brasileiras, em média pagam 
34% de tributos. 
 

� A inflação das famílias mais pobres cresceu em março, mais uma vez, em ritmo mais 

acentuado do que para famílias de maior rendimento, este fato foi demonstrado pelo IPEA. 
O principal motivo foi a alta dos alimentos mais relevantes na cesta de consumo dos pobres. 
 

☺ As exportações da indústria de transformação do RS somaram 1,4 bilhão de dólares em 

março, valor 43,8% maior em relação ao mesmo mês de 2021. As vendas externas 
industriais chegaram a 16 altas consecutivas desde Dez/20.  
 

���� R$ 48 bilhões é o maior que deve ser injetado na economia gaúcha em face do 

pagamento antecipado do 13º salário do mês de abril e a segunda parcela para o mês de 
maio. No estado gaúcho são 2,2 milhões de aposentados e pensionistas.  
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