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���� O Copon do banco Central voltou a aumentar a taxa SELIC (Taxa básica de juros), de 

10,75% para 11,75% ao ano, o maior nível desde abril de 2017. A decisão, foi a nona alta 
consecutiva da taxa, depois de chegar a mínima histórica de 2%. 
 

☺ A recuperação econômica do estado gaúcho em 2021, foi surpreendente. O PIB do ano 

passado registrou alta de 10,4% ante os 4,6% do Brasil. Os dados são do departamento de 
economia e estatística do RS. Agropecuária e indústria foram os responsáveis pelo plus. 
 

� O IGP-10 teve alta de 1,18% em março, após um aumento de 1,98% em fevereiro, 

informou a FGV. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas financeiros. O índice 
acumulou aumento de 5,02% no ano em curso, e nos últimos 12 meses bateu em 14,63%. 
 

���� O governo federal anunciou que vai antecipar o pagamento do 13º salário para os 

aposentados e pensionistas do INSS. Os pagamentos deverão ser feitos em duas parcelas, 
uma no mês de abril e a segunda no mês de maio. 
 

☺ O índice de desempenho industrial (IDI-RS) cresceu 2,2% em janeiro ante 

dezembro/2021, na sétima expansão em oito meses. Nesse período a alta acumulada 
chegou a 8% e atingiu o maior nível da série histórica iniciada em outubro de 2014, 11% 
acima da Pré-pandemia. Os dados são da FIERGS. 
 

� Diminuição de impostos e quedas sucessivas no preço internacional de petróleo, ainda 

não foram suficientes para diminuir o preço dos combustíveis para o consumidor final nas 
bombas dos postos de distribuidores.... até quando? 
 

���� Em pesquisa divulgada pelo IBGE, aponta que Porto Alegre teve a menor variação do 

IPCA entre as capitais brasileiras no mês de fevereiro, marcando 0,43%, abaixo do 
indicador nacional, no mesmo período, que resultou em 1,01%. 
 

☺ As exportações da indústria de transformação do RS totalizaram 1,2 bilhão de dólares, 

em fevereiro, com um crescimento de 26,6% sobre o mesmo mês de 2021. As vendas 
externas no primeiro bimestre de 2022 somaram 2,4 bilhões de dólares, valor 39,8% 
superior ante o mesmo período do ano passado. Dados da FIERGS. 
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