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Inflaçãodevearrefecer
comdólarabaixodeR$5

S
ão Paulo – Uma desacele-
ração da inflação, segun-
do economistas, pode ser
motivada pela manuten-

ção do dólar abaixo de R$ 5.
Desde a virada do ano a moeda
americana já recuou 15% e está
na faixa dos R$ 4,70. A queda é
impulsionada pela entrada de in-
vestidores estrangeiros no Bra-
sil em meio à guerra na Ucrânia
e ao aumento da Selic, hoje em
11,75%. O conflito entre Rússia
e Ucrânia ajudou a balança co-
mercial brasileira a atrair dóla-
res diante da valorização de ma-
térias-primas após sanções con-
tra insumos russos.

“O dólar mais baixo ajuda a
reduzir o custo para importa-
ções, o que pode deixar mais ba-
ratos itens que usam matérias-
primas de fora”, avalia Rafael
Marques, da Philos Invest. “O
impacto ocorre principalmente
no setor de alimentos”, destacou
João Beck, da BRA, ao mencio-
nar o papel da divisa nas com-
modities e derivados como car-
nes, laticínios e pães. Jansen da
Costa, da Fatorial Investimen-

tos, explica que a queda no pre-
ço dos importados é determinan-
te para aliviar a alta dos preços.
“Empresas que normalmente
têm custos com matéria-prima
em dólar e aquelas que preci-
sam de componentes importa-
dos são diretamente afetadas, e
seus produtos tendem a ficar

mais baratos”, afirma.
Apesar do cenário mais favo-

rável, o IPCA, índice oficial de in-
flação, acumula 11,3% em 12 me-
ses. “Em fevereiro, o grupo de
Alimentação sofreu impactos
dos excessos de chuvas e tam-
bém de estiagens que prejudica-
ram a produção em diversas re-
giões de cultivo no Brasil”, assi-
nalou Pedro Kislanov, do IBGE,
gerente responsável pela pesqui-
sa do IPCA. Mesmo diante da
queda recente, as últimas expec-
tativas de analistas do mercado
financeiro consultados pelo Ban-
co Central indicam que o dólar
fechará 2022 negociado a R$
5,25. Para Beck, no entanto, os
dados apresentados semanal-
mente não devem ser usados pa-
ra obter uma visão futura da
moeda norte-americana. “O va-
lor presente do câmbio já incor-
pora os fluxos futuros espera-
dos. Já no Boletim Focus, é con-
siderada uma estimativa basea-
da no valor presente da moeda
acrescida da taxa de juros espe-
rada no período de análise”, de-
talhou o economista.

ECONOMIA

Brasília – O mercado finan-
ceiro já se depara com um
“apagão de dados” do Banco
Central (BC), que deixou de pu-
blicar indicadores por causa
da greve de servidores. A
próxima reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom),
em maio, também poderá ter a
organização afetada pela mobi-
lização. Os funcionários pedem
reajuste salarial de 26,6%.

Em média, um analista do
BC ganha R$ 26,3 mil mensais.
As decisões do Copom são em-
basadas em um conjunto de
apresentações técnicas do cor-
po funcional, que aborda evolu-
ção e perspectivas das econo-
mias brasileira e mundial, con-
dições de liquidez e comporta-

mento dos mercados. “O mer-
cado está no escuro, é verda-
de. Por outro lado, o BC já tele-
grafou a alta para 12,75% em
maio”, explica o economista
Alexandre Schwartsman, refe-
rindo-se à Selic, hoje em
11,75%. O que fica mais incer-
to, observa, é relacionado aos
próximos passos. O economis-
ta-chefe do Banco Alfa, Luis
Otavio Souza Leal, diz que o
mercado acompanha a greve
“de soslaio”, dado que ainda
falta tempo para a reunião.
“Mas não é uma situação con-
fortável, além de ser inédita”,
ressalta. Numa greve da cate-
goria em 2007 houve atrasos
no Relatório Focus, mas a reu-
nião do Copom foi preservada.

O domingo foi de prova para
os candidatos ao processo sele-
tivo temporário do Censo 2022,
do IBGE, que começa em 1° de
agosto. No RS, 20.497 inscri-
ções foram efetivadas, sendo
11.785 para recenseador, com
11.232 vagas. Havia ainda
9.265 candidatos às funções de
agente censitário supervisor e
agente censitário municipal,
com 1.440 vagas. No Brasil foi
apurado um total de 621.228
pessoas com inscrição confir-
mada. A lista de aprovados se-
rá divulgada em 20 de maio.

Aplicadas pela Fundação Ge-

tulio Vargas, as provas no RS
se realizaram nos 497 municí-
pios. Na Capital o Colégio São
Judas, bairro Cristo Redentor,
e a Faculdade Imed, bairro
Mont Serrat, receberam os can-
didatos para a seleção, que
ocorreu pela manhã e à tarde.
O trabalho do recenseador não
requer jornada diária fixa. Con-
siderando-se recomendação de
um mínimo de 25 horas sema-
nais e respeitando melhores mo-
mentos para contatos nos domi-
cílios, o profissional pode defi-
nir horários. A remuneração é
paga conforme as horas.

Brasília – O Tribunal de Con-
tas da União (TCU) frustrou
expectativas ao publicar a pau-
ta de julgamentos desta sema-
na sem incluir a análise da se-
gunda etapa da privatização
da Eletrobras. O governo
aguardava que a Corte con-
cluísse o processo até a próxi-
ma quarta para conseguir fina-
lizar a venda da estatal em um
mês, ou seja, 13 de maio.

Relator do processo, o mi-
nistro Aroldo Cedraz poderia

pedir inclusão do tema a qual-
quer momento, mas estará fo-
ra de Brasília nas próximas
duas semanas. Pessoas próxi-
mas ao ministro afirmam que
ele ainda pode relatar o proces-
so virtualmente, já que as ses-
sões ocorrem em modelo híbri-
do. Por outro lado, uma ala da
Corte acha difícil que isso ocor-
ra, tendo em vista a magnitude
do julgamento, considerado o
mais importante do ano no
TCU até o momento.

Desaceleração seria motivada pela entrada de investidor estrangeiro
em meio à guerra na Ucrânia e ao aumento da taxa de juros Selic

Custo da importação também cai
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n O presidente do Conselho de
Contabilidade do RS (CRCRS), Már-
cio Schuch Silveira, fez o lança-
mento da Campanha Imposto Soli-
dário 2022 com foco na destina-
ção de parte do IR ao Fundo da
Criança e do Adolescente e Fundo
do Idoso. A exigência é que a de-
claração seja feita no modelo
completo, e a destinação pode
ser feita por quem tem imposto a
pagar (sem qualquer ônus) ou a
restituir. Neste caso, o contribuin-
te paga a guia e recebe posterior-
mente o valor corrigido pela Taxa
Selic. Em www.crcrs.org.br/irpf22
há detalhes e orientações.

n O conselho de administração
da Gol Linhas Aéreas aprovou au-
mento de capital de no mínimo
R$ 948,3 milhões e no máximo
R$ 2,8 bilhões, com emissão de
até 67,3 milhões ações preferen-
ciais. O preço por ação será de R$
42,67 com base nos fechamentos
da Bolsa nos últimos 60 pregões,
acrescido de ágio de 257,36%. A
operação ocorre diante de uma
cooperação firmada em fevereiro
com a American Airlines, que pre-
via o aumento de capital. A aérea
norte-americana assumiu compro-
misso de investir 200 milhões de
dólares na Gol.

CRCRS faz campanha
por ‘imposto solidário’

GolLinhasAéreasaprova
aumento de capital

direto ao ponto

n O professor e mestre em Admi-
nistração Estratégica e diretor da
Selcon Consultores, Francisco Lu-
mertz, vai ministrar palestra aber-
ta a todos os interessados ama-
nhã, a partir das 20h, por meio
do canal da Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas do Rio
Grande do Sul (FCDL-RS) no You-
Tube. A explanação de Lumertz
dá início às comemorações dos
50 anos da FCDL-RS. O executivo
vai mostrar como a inovação em
movimento pode auxiliar no cres-
cimento das empresas de manei-
ra consistente, conforme reforçou
a entidade em nota.

PalestranaFCDLaborda
inovaçãoemmovimento
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INDICADORES SEMANAIS

Provaparamaisde11milinscritos
CENSO 2022

Eletrobras foradapautadoTCU
PRIVATIZAÇÃO

Itaú Unibanco PN
Petrobras PN
Bradesco PN
Ambev ON
Petrobras ON
BRF SA ON
Vale ON
Itausa PN
Cielo ON
JBS ON
Global 40

R$ 26,59
R$ 34,20
R$ 21,49
R$ 14,93
R$ 37,07
R$ 17,46
R$ 95,10
R$ 10,27
R$ 3,42

R$ 38,75
795,476

centavos de dólar

-0,45%
+0,47%
+1,18%
-0,86%
+1,04%
-2,02%
-2,09%
estável
+3,64%
+3,06%
-0,29%

CÂMBIO E OURO

Compra e venda
n DÓLAR COMERCIAL
8/4: R$ 4,7079 e R$ 4,7089
7/4: R$ 4,7399 e R$ 4,7409

n DÓLAR PARALELO

8/4: R$ 4,81 e R$ 4,91

7/4: R$ 4,84 e R$ 4,94

n DÓLAR PTAX

8/4: R$ 4,7507 e R$ 4,7513

7/4: R$ 4,7416 e R$ 4,7422

n DÓLAR TURISMO

8/4: R$ 4,7500 e R$ 4,8770

7/4: R$ 4,7470 e R$ 4,9100

n EURO TURISMO

8/4: R$ 5,1770 e R$ 5,3200

7/4: R$ 5,0900 e R$ 5,3430

n OURO: R$ 290

TAXAS
Selic: 11,75%
.
TJLP: 6,82% (2º trimestre)
TR (7/4): 0,0818%

POUPANÇA
Depósitos até 3/5/2012

11/4: 0,5855%
12/4: 0,5938%
13/4: 0,6274%
14/4: 0,6513%
Depósitos a partir de 4/5/2012
11/4: 0,5855%
12/4: 0,5938%
13/4: 0,6274%
14/4: 0,6513%
.

SALÁRIOS

n Mínimo nacional:

R$ 1.212

.

n Mínimo regional:

Valores por faixa, aprovados

no Legislativo do RS, sendo

o menor estabelecido em

R$ 1.305,56 e o maior em

R$ 1.654,50, retroativos

a outubro de 2021.

.

IRPF
Isento até R$ 1.903,98

n 7,5%, dedução de R$ 142,80:
R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65
n 15%, dedução de R$ 354,80:
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05
n 22,5%, dedução de R$ 636,13:
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68
n 27,5%, dedução de R$
869,36: Acima de R$ 4.664,68
.

.
CONTRIBUIÇÃO INSS

Assalariado

Até R$ 1.212: 7,5%
De R$ 1.212,01 até
R$ 2.427,35: 9%
De R$ 2.427,36 até R$
3.641,03: 12%
De R$ 3.641,04 até R$
7.087,22: 14%

Autônomo

De 20% do mínimo
de R$ 1.212 até 20%
do teto de R$ 7.087,22

CESTA BÁSICA
n Dieese (março) para Porto
Alegre: R$ 734,28 alta de
5,51% no mês e alta de
17,79% em 12 meses.

n Iepe/Ufrgs (fevereiro):
R$ 1.142,05, alta de 0,4% no
mês e 17,57% em 12 meses

.
INFLAÇÃO

Último mês divulgado

IPCA (março): 1,62%
INPC: (março): 1,71%
IGP-DI (março): 2,37%
IGP-M (março): 1,74%
INCC-M (março): 0,73%
Acumulado em 12 meses

IPCA: 11,3%
INPC: 11,73%
IGP-DI: 15,57%
IGP-M: 14,77%
INCC-M: 11,63%
Fontes: Ag. Estado, BC, B3,
Dieese, FGV, Fipe, IBGE, RF,

INSS e Ufrgs

BOLSA (8 de abril)

-0,45%, 118.322 pontos e giro de R$ 29,67 bi
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