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���� O governo federal decidiu reajustar em 5% os salários dos servidores públicos federais 
de todas as categorias da administração pública. A recomposição deve ser feita a partir do 
mês de julho. O custo do fato vai gerar um valor de R$ 6,3 bilhões para a união.  
 

� A CNI (Confederação Nacional da Industria reduziu de 1,2% para 0,9% a estimativa de 
alta do PIB brasileiro em 2022. Uma retração do PIB industrial também foi avaliada e o que 
era 0,5% agora baixou para 0,2%. Diversos fatores se juntaram para estas novas projeções, 
como pandemia e guerra na Ucrânia. 
 

� Divulgada pela Fecomércio-RS, a pesquisa de endividamento e inadimplência dos 
consumidores gaúchos (Peic-RS) mostrou que o índice de famílias endividadas, no estado 
gaúcho, corresponde atualmente a 96% do total de famílias. O resultado é recorde para a 
série histórica iniciada em 2010. 
 

☺ Uma desaceleração da inflação pode ser motivada pela manutenção do dólar abaixo de 
R$ 5,00. Desde a virada do ano a moeda americana já recuou 15% e está na faixa de R$ 
4,70. A queda é impulsionada pela entrada de investidores externos, em meio à guerra da 
Ucrânia e ao aumento da Selic. 
 

���� O diretor geral do operador nacional do sistema elétrico, afirmou que a bandeira verde, 
sem cobrança extra na conta de luz, deve seguir até o final deste ano. “Essa é a 
expectativa”, afirmou a autoridade, citando o fim da crise hídrica no país. O fim da faixa 
preta foi no último dia 15/04. 
 

���� R$ 22,3 bilhões é a fortuna do empresário catarinense Luciano Hang, do ano das lojas 
Havan, segundo o Ranking Forbes. É o 10º brasileiro mais rico, à frente de Joesley Batista 
(11º) e de Abílio Diniz (16º) fundador do grupo Pão de Açúcar. De pequeno comerciante em 
Brusque (SC), já atinge perto de 200 lojas em todo o país. 
 

� A inflação do IPCA (inflação oficial) é a maior para março em 28 anos. O índice 
apresentou uma alta de 1,62% naquele mês. No acumulado dos últimos 12 meses, cresceu 
e atingiu 11,3%. Os reajustes dos combustíveis foram os principais responsáveis pela 
elevação surpreendente. Os dados são do IBGE. 
 

� O IBGE também divulgou outro indicador, o índice nacional de preços ao consumidor 
(INPC). A alta foi de 1,71%¨em março, superando a marca de 1,00% em fevereiro. Mas no 
acumulado dos últimos 12 meses ficou bem próximo do IPCA e atingiu 11,73%. 
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