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☺ A cidade de Santa Maria criou 3 mil vagas de trabalho formal nos últimos 12 meses. 

Foram mais precisamente 3.036 empregos criados. Os dados são do Caged. Os números 
apontam a retomada da economia no município, que chegou a ter redução de 383 vagas 
entre 2020 e 2021, devido a pandemia. 
 

� O índice de confiança da indústria (ICI) caiu 1,7 ponto, no mês de março, no oitavo mês 

consecutivo de contratação, informou a FGV. Com o resultado o índice chegou a 95 pontos, 
menor nível desde julho de 2020. 
 

���� O governo federal voltou a aumentar para 40% o percentual máximo de empréstimo 

consignado com desconto direto na folha de pagamento, para aposentados e pensionistas 
do INSS. A medida havia vigorado por nove meses em 2021. 
 
 

���� O banco Central anunciou um novo ciclo de resgate de dinheiro esquecido nas contas 

do sistema de valores a receber (SVR), entre os dias 28/03 e 16/04. Uma atualização nos 
sistemas poderá consultar em novos valores a receber depois de maio. 
 

���� O IPCA-15 Previa inflação alta de 0,95% em março. O resultado representa uma 

pequena desaceleração na relação com o mesmo período do mês passado (FEV) quando 
havia alcançado 0,99%.   
 

���� O presidente do banco central, ratificou que deve aumentar a taxa da Selic, com mais 

de 1% no mês de abril, passando para 12,75%. Este deve encerrar o ciclo de subida que 
começou com 2%, ou seja um aumento de 11% num período de 12 meses. 
 

☺ O Brasil reúne todas as condições para deixar de ser importador e se transformar em 

um grande exportador”. O diagnóstico é do presidente do banco interamericano de 
desenvolvimento (BID) Mauricio Carone. Por ser a maior economia da América Latina pode 
se tornar um polo mundial de Nearshoring (Produção nas proximidades). 
 

���� A FGV anunciou o INCC-M de março ficando em 0,73%, ante 0,48% de fevereiro. No 

acumulado dos últimos 12 meses atinge uma inflação de 11,63% e mais próxima da inflação 
oficial (10,54% do IPCA). 
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