Pílulas Econômicas
Ano XVII Nº761 23/07/2021

A arrecadação federal bateu recorde no semestre passado (jan/Jun) deste ano. Foram
arrecadados R$ 881,9 bilhões, elevação de 24% ante igual intervalo de 2020 e é o maior
valor da série histórica iniciada em 1995. Também em junho houve recorde com valores
atingido R$ 137,169 bilhões. Os dados são da Receita Federal.
As indústrias perderam 1,4 milhão de empregos formais de 2013 a 2019, ou 15% dos
postos do setor, conforme dados do IBGE. Em 2013 o contingente de trabalhadores
chegava a 9,3 milhões, e em 2019 o setor reduziu seus servidores para 7,62 milhões.
O CEF anunciou a ampliação física de atendimento e contratação de pessoal para o
novo plano. A expansão prevê a criação de 268 unidades no país, sendo 168 agencias e
100 escritórios para clientes do agronegócio.
Cerca de R$ 10 bilhões foram emprestados por meio do Pronampe para 130 mil
empresas. As liberações da nova rodada do programa de apoio às micros e pequenas
empresas correspondem a 40% do total de R$ 25 bilhões previstos para o correspondente
ano e começaram a ser liberados a partir de 7 de julho.
Os contratos futuros do petróleo, no mundo despencaram após a PEOP e aliados
chegar a um acordo para ampliar a produção em 400 mil barris por dia a partir de agosto.
Com isso a WTI fechou em baixa de 7,28% em Nova Iorque e ficou em 66,35 dólares. O
Brent caiu 6,75% e ficou em 68,62 dólares.
A busca por credito no Brasil fechou o primeiro semestre com crescimento de 33%,
indicando recuperação das fortes perdas causadas pela pandemia. A procura por
financiamento no segmento de serviços aumentou 101% nos seis primeiros meses, na
relação com igual período de 2020.

☺ O PIB cresceu 1,8% em maio ante o mês anterior segundo a FGV. Na comparação com
maio de 2020 a atividade econômica avançou 13,4%. Entre os dados apurados, destaca-se
o avanço de 10,1% no consumo das famílias no trimestre móvel encerrado no mês de maio.
A taxa de velocidade de vendas de imóveis novos em Porto Alegre foi de 10,6% em
junho, ante 7,8% no mês anterior conforme o Sinduscon/RS em parceria com a Alpha Plan
inteligência em pesquisa e a Órulo. Naquele mês foram vendidas 656 unidades contra 478
unidades em maio.
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