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☺☺☺☺ A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 132,932 bilhões, em 
março. O resultado representa um aumento real de 18,49%. Na comparação com o mesmo 
mês de 2020. O valor arrecadado, em março, foi o maior para a série histórica iniciada em 
2007. 
 

���� A atividade econômica brasileira  avançou pelo décimo mês consecutivo. O Banco 
Central informou que o IBCBR (Índice de atividade) subiu 1,70% em fevereiro ante janeiro, 
na série histórica já livre de influências sazonais. 
 

���� Os economistas do mercado financeiro tiveram praticamente no mesmo patamar as 
projeções do PIB para o corrente ano. Antes era de 3,08%, agora a caixa seria para 3,04%, 
leve recuo, mas ainda com resultado positivo. Dados Banco Central. 
 

���� Quanto à a inflação, a projeção sofreu pequena alta, era de 4,85% e passou para 
4,92% no corrente ano. Já a expectativa para o índice e, 2022 tem pequeno avanço, antes 
era 3,53% e agora fica em 3,6%. Os dados também são do Banco Central. 
 

���� A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, editou portaria e recriou as condições 
excepcionais adotadas no ano passado para pagamento de débitos fiscais. Está em vigor o 
parcelamento especial que impede as empresas devedoras de serem excluídas do simples 
nacional. 
 

���� Após cair em fevereiro, a busca por financiamento no país indica recuperação em 
março. O índice Neurotech de demanda por crédito cresceu 2%. Além disso, na 
comparação interanual há alta de 38%, superando a marca vista em igual período concluído 
em fevereiro. 
 

� Em meio as medidas impostas pela pandemia, os shoppings da nossa cidade sofrem 
com a drástica diminuição de sua clientela. Em alguns empreendimentos, a queda chega a 
50% em relação a patamares de antes da incidência do Coronavirus. 
 

���� Influenciado pela melhora nas expectativas para os próximos meses, voltou a subir em 
abril o índice de confiança do empresário industrial (ICEI-RS), divulgado pela FIERGS. O 
indicador registrou 58 pontos, 3,9 acima de março, quando havia caído 8,7. Acima de 50 
pontos, significa confiança do empresariado. 
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