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���� O dólar fechou a semana passada abaixo de R$ 5,00, foi o menor patamar registrado 
nos últimos dois anos no Brasil. Isto provoca os investidores externos que buscam maior 
rentabilidade no mercado econômico brasileiro. 
 

���� O Fórum dos governadores decidiu autorizar a prorrogação por mais 90 dias no 
congelamento do preço médio ponderado ao consumidor final do ICMS sobre a gasolina, o 
etanol e o gás de cozinha. A medida ainda deve ser oficializada pelo Comsefaz. 
 

���� A fim de minimizar o aumento dos combustíveis pela Petrobras, o governo federal 
reduziu os tributos de importação do etanol e de alguns alimentos até o final do ano. A 
renúncia fiscal deve atingir cerca de R$ 1 bilhão.  
 

���� O Copom esclareceu que a decisão de elevar a taxa básica de juros (taxa Selic) para 
11,75% ao ano foi devido à volatilidade e incerteza no cenário internacional. A taxa estava 
em 10,75% e teve uma alta de 1%, atingindo o patamar de 11,75%. 
 

☺ Em recente pesquisa da escola nacional de administração pública (ENAP), Santa Maria 
aparece em destaque entre as cidades gaúchas, como melhor colocada no ranking de ideal 
para empreender do interior do RS. Também ficou em 2º lugar no estado gaúcho e em 19º 
no ranking brasileiro. 
 

� Com base em São Paulo, o DIEESE concluiu que a cesta básica teve um aumento de 
48,3% em três anos, superando em muito o IPCA (Inflação oficial). Na pesquisa do instituto 
acima que avalia a cesta básica em 17 capitais brasileiras, hoje a de São Paulo é a mais 
cara. 
 

���� A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. 
O percentual mostra que 12 milhões de pessoas estão em busca de uma colocação para 
profissional. A queda da população desocupada entre Nov/21 e Jan/22 equivale a uma 
redução de 858 mil indivíduos. Os dados são do IBGE. 
 

� O banco Central admitiu que não deverá cumprir a meta de inflação de 2022. O cenário 
atual indica um IPCA (Índice oficial de inflação) de 7,10% para o corrente ano. A estimativa 
encontra-se bem acima da margem de tolerância da meta de 3,5% (com teto de 5%). 
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