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� O DIEESE divulgou o custo da cesta básica de Porto Alegre, na passagem de abril para 
maio, e houve queda de 1,55%, ficando em R$ 768,76. No entanto a elevação no ano 
(2022) é de 12,57% e nos últimos 12 meses o aumento é de 20,69%. 
 

���� A proporção de famílias endividas caiu em maio, mas a inadimplência subiu. É o que 
revela a pesquisa da Confederação Nacional do comércio. Em maio 77,4% das famílias 
relataram dívidas a vencer, baixa de 0,3% ante abril. Já a inadimplência (dívidas em atraso) 
alcançou 28,7%, leve elevação de 0,1% ante abril. 
 

☺☺☺☺ As contas públicas do estado gaúcho acumularam resultado orçamentário positivo de 
R$ 4,1 bilhões de janeiro a abril, o dobro ante igual período de 2021. A receita do estado 
nos quatro primeiros meses do ano foi de R$ 23,9 bilhões. A despesa de R$ 19,8 bilhões 
recuou R$ 127 milhões ante 2021. 
 

���� Com a renúncia fiscal, por parte do governo federal, a gasolina poderá ter uma queda 
nos preços na ordem de R$ 0,79. É o que prevê o presidente da república com as medidas 
tomadas, na lei enviada ao congresso federal. O texto vai zerar Pis, Cofins e Cide. 
 

���� O Brasil criou 196,96 mil novos empregos formais no mês de abril. Os dados São do 
Caged e representam uma elevação de 0,48% na comparação com o mês anterior. No RS o 
saldo também ficou positivo. Foram 116,3 mil trabalhadores admitidos no quarto mês do 
ano, resultando em um saldo ade 8,9 mil novas vagas. 
 

���� O IBGE divulgou a inflação calculada pelo IGP-DI de maio. O índice ficou em 0,69% 
ante 0,41% do mês de abril, dentro das expectativas do mercado. Com este resultado, o 
acumulado dos últimos 12 meses atingiu 10,56%, abaixo do IPCA (inflação oficial). 
 

���� A produção industrial brasileira se manteve estável no mês de abril na relação com 
março, segundo o IBGE. O aumento foi pequeno na ordem de 0,1% e deveu-se a expansão 
em 16 dos 26 ramos analisados. 
                                                                                

���� A economia cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, ante os 3 últimos meses de 
2021, anunciou o IBGE. “PIB para cima, desemprego para baixo, inflação para baixo e 
economia para cima”. Disse o ministro da economia, que considerou o resultado como 
“robusto”. 
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