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A receita federal divulgou o adiamento do prazo de entrega da declaração de imposto
de renda da pessoa física (IRPF) para 31 de maio. Antes, o calendário tinha termino em 30
de abril. O vencimento do pagamento relativo à declaração foi também prorrogado para 31
de maio.
A estimativa da taxa da SELIC para o corrente ano, seria de 5,25%. Atualmente o
índice é de 2,75% ao ano. Também a previsão do PIB foi alterada pelos economistas e está
agora em 3,08% no decorrente ano, antes era de 3,17%. Ainda o IPCA sofreu alteração e
passou para 4,85% antes era 4,81%.

☺ As exportações da Industria gaúcha tiveram elevação de 18,2% em março, frente a
igual mês do ano de 2020, resultado acima do crescimento nacional de 12% para o mesmo
período. Naquele mês (mar/21). O montante em dólar chegou em 992,8 milhões. Os dados
são da Fiergs.
A inflação medida pelo IPCA fechou o mês de março em alta de 0,93%, maior que o
avanço de 0,86% do mês de fevereiro. No acumulado dos últimos 12 meses a taxa cresceu
para 6,1%, o que significa ultrapassagem da meta pelo governo. Os dados são do IBGE.
Após um ano de pandemia, quatro em cada 10 brasileiros afirmam que tiveram queda
na renda, enquanto a metade houve aumento de gastos. Os dados são da SERASA,
também 36% tiveram que priorizar as contas que poderiam ser pagas dentro do prazo, alta
de 7% em relação ao ano anterior.
O IGP-10 subiu 1,58% em abril, após ter aumentado 2,99% em março, informou a FGV.
O indicador acumula 9,16% no ano e nos últimos 12 meses alcança 31,74%. Principalmente
os preços dos combustíveis pressionaram os aumentos do índice.
No orçamento de 2022 está previsto um salário mínimo de R$ 1147,00. O reajuste não
deverá ter aumento acima da inflação, anunciou o Ministério da Economia. O assunto
consta da LDO enviada ao congresso pelo Governo Federal.
O número de trabalhadores formais demitidos nos últimos 12 meses encerrado em
fevereiro chegou a 16,4 milhões, mas o total de pedidos de seguro-desemprego é menos da
metade, 7,2 milhões, conforme dados da Caged. Há quem não faça o pedido por seguir por
outro emprego.
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