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Até 9,5 milhões de pequenos negócios poderão retomar o nível de atividade pré
pandemia em 1º de setembro, segundo o SEBRAE. A estimativa é feita a partir dos dados
da FIOCRUZ e do cronograma de imunizações do Ministério da Saúde, considerado que até
essa data metade do povo brasileiro já esteja vacinado.
A Receita Federal avisa à população brasileira que a data limite da entrega do IRPF
será em 31/05/2021 (referente ao ano base 2020). Também a primeira parcela ou o
pagamento integral vencem naquela data. Não haverá prorrogação.
Após bater recorde em fevereiro, a economia gaúcha recuou 1% em março. O índice de
atividade econômica regional (RS) calculado pelo Banco Central, não surpreende, pois boa
parte do mês foi tomada por restrições fortes no setor de serviços e do comércio. Além
disso a falta de insumos também foi marcante no período.
O Ministério da Economia voltou a enfatizar que a expectativa do produto interno bruto
do Brasil (PIB) deve mesmo ficar em 3,5% (positivo) no final do ano. Só falta a melhor
política hoje: Vacinação em massa.
A queda da cotação do Bitcoin foi de 39,5% em pouco mais de 1 mês. A bolha havia
sido furada pela retirada da carona da Tesla de Erlon Musk para a moeda virtual, e foi
agravada pela decisão da China de proibir transações com qualquer criptomoeda, a não ser
o Cyber Yuan.
É necessário que todos os compradores de imóveis fiquem atentos e leiam os contratos
antes de assinados. Os indexadores podem conter (como foi o caso atual do IGP-M)
embustes. O IGP-M está quase 35% ao ano.. Cuidado...

☺ R$ 156,8 bilhões foi o total da arrecadação federal em abril, recorde para este mês.
Cresceu 45,2% em termos reais (descontada a inflação), ante o mesmo mês de 2020,
quando o governo federal, adiou o pagamento de impostos, devido a pandemia. “A
economia parece estar se acelerando”.
Com o Cyber Yuan na China e o dólar digital nos Estados Unidos, o Banco Central do
Brasil também estuda o lançamento de uma moeda virtual . E até já possui nome, LoboGuara Digital”. As especulações são que o real virtual poderia sair no próximo ano.
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