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☺☺☺☺ O fluxo cambial de 2021 ficou positivo em 6,13 bilhões de dólares, informou o banco 

Central. Em 2020 o resultado havia sido negativo em 27,9 bilhões de dólares. Somente no 
comércio exterior o saldo de 2021 foi positivo em 9,8 bilhões de dólares. 
 

���� O índice de confiança do empresário industrial gaúcho (ICEI-RS) voltou a subir de 

novembro para dezembro, após cair por três meses, fechando positivo com crescimento de 
um ponto, atingindo 58,5 pontos e ficando acima da média histórica de 54,1. Os dados são 
da FIERGS. 
 

� O DIESEL foi o combustível que mais subiu em 2021, 46,8% frente a 2020, segundo a 

ANP. Segundo maior aumento ficou com a gasolina que atingiu 46,5%, depois o gás natural 
veicular com aumento de 40,1% e do gás de cozinha com 35,8% de variação. 
 

���� A tendência no RS é uma sensível diminuição de preços nos combustíveis, em face na 

redução de 30% para 25% no ICMS sobre os combustíveis que começou a vigorar a partir 
de 01/01/2022. Além dos combustíveis tiveram redução nos mesmos patamares a energia e 
as telecomunicações. 
 

���� As últimas previsões para o PIB brasileiro de 2021, apontam para uma estabilidade dos 

últimos relatórios do mercado Focus, do banco Central. Pequeno recuo foi verificado de 
4,51% para 4,5%. Esta foi a 12ª semana de recuo na estimativa. 
 

���� O novo salário mínimo ficou estabelecido em R$ 1212,00, pelo governo federal a partir 

de 01/01/2022. Os beneficiários do INSS que ganham mais de 1 salário mínimo serão 
aumentados pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC) que fechou o ano em alta 
de 10,1%. 
 

���� O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga até 31 de dezembro de 2023 

a desoneração da folha de pagamento de 17 segmentos da economia brasileira que mais 
empregam trabalhadores. O transporte rodoviário de cargas está entre os segmentos 
beneficiados com a medida. 
 

���� A produção industrial acumulou alta de 4,7% até novembro de 2021 e em 12 meses 

avançou 5%. O resultado teve influência do bom desempenho dos produtos alimentícios 
(6,8%) e da indústria extrativa (5%). Os dados são do IBGE. 
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