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���� Governadores de 20 unidades da federação e do DF elaboraram uma nota pública, 

defendendo a prorrogação por mais dois meses no congelamento do ICMS sobre 
combustíveis. Prazo terminaria neste dia 31. Em 2021 o preço médio da gasolina subiu 
44,3% e o do Diesel 44,6%. 
 

���� O IPCA-15 de janeiro (Prévia da inflação) subiu 0,58% menor que o avanço de 0,78% 

em dez/21. Os preços da gasolina deram um alívio no índice, mas o aumento nos preços 
dos alimentos voltou a crescer mais do que o esperado. Os dados são do IBGE. 
 

☺☺☺☺  A organização para a cooperação de desenvolvimento econômico oficializou o convite 

para que o Brasil passe a integrar o bloco, que reúne nações com maiores índices de 
desenvolvimento humano e econômico. O país aguardava desde 2017 uma resposta ao 
pedido oficial de candidatura. Um grande passo para a economia nacional! 
 

���� A taxa de desemprego do RS no 3º trimestre de 2021 foi de 8,4%. O índice é inferior 

aos 10,5%, apurados em igual período de 2020, conforme dados do DEE (RS). O nível de 
ocupação ficou em 58,5% contra 54,4% do mesmo período de 2020. 
 

���� A arrecadação das contribuições federais atingiu a cifra recorde de R$ 1,878 trilhão em 

2021. Na série histórica iniciada em 1995 foi o maior volume. O montante representa um 
crescimento real, já descontada a inflação, de 17,36%. Os dados iniciais de janeiro/21 
também apontam para novos crescimentos. Os dados são da Receita Federal. 
 

���� De acordo com o relatório Focus do banco Central, os economistas mantiveram a 

projeção de 11,75% para a taxa Selic no final de 2022. Quanto a inflação a projeção deste 
ano passou de 5,09% para 5,15%. 
 
 

���� Mesmo que a data limite para a adesão ao simples (2022) esteja vencida em 31/01, as 

renegociações dos débitos ganham um novo folego e foi ampliada por mais 2 meses, ou 
seja vence em 31 de março. O governo avançou dois programas de renegociação de 
dívidas. 
 

���� A sondagem industrial mostra otimismo dos empresários para os próximos seis meses. 

O índice de demanda para janeiro é calculado em 56,1 pontos e o de exportações em 57,4 
pontos. Ainda 63,7% das empresas demonstram disposição para investimento nos próximos 
seis meses. Os dados são da Fiergs. 
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