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���� O governo federal decidiu que vai antecipar para o próximo dia 16/04 o fim da bandeira 
de escassez hídrica nas contas de luz, criada durante a crise do ano passado. Isto 
representa uma economia de R$ 14,20 por kwh consumidos. O impacto no valor das contas 
pode chegar em até 20%. 
 

� O valor da cesta básica apurada pelo DIEESE, registrou alta de 5,51% em março, 
alcançando R$ 734,28. Este valor é o quarto mais caro do país, superado somente por São 
Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. 
 

���� Os contratos futuros de petróleo no mercado internacional, registraram baixa 
significativa na semana passada. Em Nova Iorque o WTI para maio recuou 5,62%, ao preço 
de 96,23 dólares o barril. Também o Brent para junho baixou 5,22% em Londres, fechando 
em 101,07 dólares. O dólar baixa frente ao real e o petróleo caiu no mercado mundial, mas 
a gasolina sobe na bomba. Qual é a lógica? 
 

���� A FGV publicou a inflação do IGPM de março. Ela ficou em 1,74%. No acumulado dos 
últimos 12 meses o índice registrou 14,77%, bem acima do IPCA (inflação oficial) mas em 
ritmo de desaceleração. 
 

☺ A prefeitura de Santa Maria e a Gol linhas áreas devem confirmar o começo da 
comercialização das passagens entre Santa Maria e São Paulo. O início das operações está 
marcado para o dia 1º de novembro deste ano. O voo deve ser realizado num avião ATR, 
que é turboélices e tem capacidade para 68 passageiros. 
 

���� A Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda 
das pessoas físicas para 31 de maio. Antes a data final para a entrega do documento era 22 
de abril. É o terceiro ano consecutivo que o governo resolve adiar a entrega. 
 

� A carga tributária bruta do governo federal, o que engloba federal, estados e 
municípios, somou 33,9% do produto interno bruto (PIB) em 2021, segundo informou o 
tesouro nacional. Está é a maior carga tributária em relação ao PIB registrada na série 
histórica do tesouro, iniciada em 2010. A arrecadação somou R$ 2,94 trilhões no ano 
passado. 
 

☺ O índice de desempenho industrial (IDI-RS) em fevereiro ficou 9,3% acima do mesmo 
mês de 2020 (pré-pandemia). A pesquisa foi elaborada pela FIERGS. Mesmo assim, com a 
guerra da Ucrânia, o setor deve enfrentar dificuldades nos próximos meses. 
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