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Após sete meses com os juros no menor patamar da história brasileira, o Copom
resolveu elevar a taxa básica da economia em 0,75%. Pressionado pela alta dos preços de
alimentos e combustíveis a autoridade economia passou de 2,0% para 2,75% a taxa Selic.
O esperado era um plus de 0,50%.
O pior do que o PIB brasileiro em 2020 que ficou negativo de 4,1% foi o PIB gaúcho
que teve um recuo de 7%, a maior queda da série histórica. No entanto houve uma melhora
no quarto trimestre do ano passado com uma alta de 2,7% em relação ao trimestre anterior.
Mercado de trabalho formal iniciou 2021 com um saldo positivo de 260,353 mil carteiras
de trabalho assinadas em janeiro, de acordo com o Caged do Ministério da Economia. Esse
foi o melhor resultado para o mês em 30 anos, na série histórica começa em 1992.
Com o fechamento da economia grande parte dos estados, o índice de confiança das
industrias do RS a FIERGS registrou uma queda de 8,7 pontos em março frente a fevereiro.
O indicador ainda é positivo mas caiu agora para 54,1 pontos, a segunda maior queda já
apurada desde 2010.
O Congresso Nacional aprovou proposta do Governo Federal do Auxilio Emergencial
para famílias de baixa renda, devido a epidemia. A data provável do crédito deve iniciar em
abril e os valores devem variar de R$ 175,00 a R$ 375,00 mensais.
A entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física deve ser feita até trinta
de abril. Este ano, ao contrário de 2020, não haverá ampliação para a data de entrega. A
regra geral é de que a pessoa física cujos os rendimentos foram maiores de R$ 28.559,70
deve declarar.
As vendas do comercio varejista que caíram 0,2% em janeiro ante Dez/20 e mesmo
sem dados finais também caíram em fevereiro e terão ainda um maior significativo tombo no
mês de março devido ao fechamento quase total do comércio varejista no mês corrente em
nosso estado.
A CEF teve lucro razoável no quarto trimestre de 2020 e alcançou a soma de R$ 5,7
bilhões. Mesmo com a pandemia e menor do que a correspondente ao trimestre do ano
anterior (R$ 13,2 bilhões) foi satisfatório naquele trimestre.
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