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� O banco Central decidiu elevar a taxa básica de juros brasileira (taxa Selic) de 11,75% 
para 12,75% ao ano. É a 10º alta consecutiva, desde março de 2021, quando patamar de 
2% era o menor da série histórica. Segundo o Copom, a decisão tem por objetivo conter a 
inflação. 
 

� A Fecomércio-RS divulgou a pesquisa de endividamento e inadimplência (PEIC-RS). O 
índice de famílias endividadas no estado gaúcho em abril, atingiu novo recorde e agora está 
em 96,5%. A série histórica foi iniciada em jan/2010. 
 

� É importante não confundir endividamento é toda e qualquer pessoa que faz uso de um 
crédito. Inadimplência é quem fica devendo um crédito após um tempo preestabelecido. O 
percentual de famílias com contas em atraso é de 37,5% no mês de abril. 
 

� Os Estados Unidos da América (USA) também sentiu os efeitos da inflação! O federal 
reserve (FED), banco Central Americano, elevou os juros básicos de seu país, em 0,5% 
para a faixa de 0,75% e 1% ao ano, o maior patamar em 22 anos. A causa aludida foi 
principalmente a alta das commodites de energia. 
 

���� O índice de desempenho industrial (IDI-RS) medida pela FIERGS registrou um pequeno 
crescimento de 0,2% na passagem de fevereiro para março. Desde dez/21 o índice que 
mede a atividade industrial passa por um período de oscilação, acima do anterior ao da  
pandemia (FEV/20). 
 

� Os preços em alta afetaram o mundo inteiro, inclusive os países mais estáveis da 
Europa, a inflação tornou-se um desafio mundial após os dois anos de pandemia. Estas 
dificuldades ainda ficaram maiores com a guerra da ucrânia. Por tudo isso a estimativa de 
inflação no Brasil cresceu para 7,89% neste ano, segundo o banco Central. 
 

���� A medida que permite usar o FGTS para pagar até 12 parcelas atrasadas do 
financiamento imobiliário, já está em vigor. O trabalhador poderá utilizar o saldo de suas 
contas no Fundo para negociar o pagamento de até 80% das prestações de financiamento 
habitacionais em atraso, no máximo 12 parcelas, consecutivas ou não. 
 

☺ O primeiro trimestre de 2022 foi favorável para micros e pequenas empresas industriais, 
segundo a CNI. O índice de confiança do empresário industrial (ICEI) para pequenos 
negócios do setor aumentou 5,1 pontos e foi de 51,3 para 56,4 pontos mês de abril do 
corrente ano. 
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