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CUSTO DA CESTA BÁSICA 

Em abril, o custo do conjunto de alimentos essenciais voltou a subir nas três capitas da região sul, em contrapartida, em 

Santiago houve uma pequena queda nos preços. A cesta básica no município teve uma queda de R$ 0,86, enquanto que em Porto 

Alegre – que teve o maior aumento do mês – os preços aumentaram em R$ 19,85. 

 

Fonte: Termômetro Municipal (2019)                                                                                Fonte: Termômetro Municipal (2019) 
 

Nota-se que neste mês o custo da cesta básica em Santiago teve mínima variação de preços. 
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CUSTO DA CESTA BÁSICA – COMPARATIVO REGIÃO SUL 

Neste mês o custo da cesta básica em Santiago 

passou a ser o menor dentre as regiões analisadas. Em 

comparação com a capital gaúcha, o preço no município 

está R$ 54,90 mais barato.  

Vale-se destacar que desde o mês de Fevereiro os 

preços nas três capitais da região sul continuaram a subir. 
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ÍNDICE QUE CONSTA NO SPC 

 

Fonte: Centro Empresarial de Santiago (2019) 

Neste mês, o índice que consta no SPC praticamente não teve variação (-0,49%), da mesma forma que a variação do custo 
da cesta básica no município foi mínima (-0,19%).  
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PROJETO DE EXTENSÃO TERMÔMETRO MUNICIPAL 

  

 O projeto objetiva mobilizar a comunidade em geral no que se refere às questões relacionadas à economia do município de 

Santiago. Sendo assim, objetiva-se incrementar o tripé, que são o ensino, pesquisa e extensão, considerados como eixos 

fundamentais em uma Universidade. Com isso, espera-se que sejam estimuladas ações que visem o desenvolvimento do município, 

o combate à desigualdade e que a metodologia desenvolvida sirva de modelo para ser replicada em outras cidades da região. 
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