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O Presidente Jair Bolsonaro informou a assinatura da medida provisória estabelecendo
o salário mínimo nacional para 2021 no valor de R$ 1100,00 o valor representa um aumento
de 5,26% ante aos R$ 1045,00 em vigor no ano passado. Este índice deve ser o INPC,
medido pelo IBGE em 2020.
O INCC-M de novembro apresentou um aumento de 0,88%, abaixo do índice de
novembro que teve alta de 1,29%. No acumulado dos últimos 12 meses (ano de 2020) ficou
em 8,66%, bem maior que o IPCA (inflação oficial). Os dados são da FGV.
A taxa de desemprego teve pequena queda no trimestre de julho/setembro e caiu para
14,6%. Após nove aumentos e três recordes histórico sucessivos provocados pela
pandemia, é um pequeno sinal da reação na mão de obra nacional. Os dados são do IBGE.
Também a FGV divulgou a inflação segundo o IGP-M, no mês de dezembro, e o índice
teve avanço de 0,96%. A variação do indicador desacelerou em relação aos 3,28% de
novembro, mas ficou muito alta no ano.
São otimistas as projeções do PIB brasileiro para 2021. Os economistas, conforme o
relatório FOCUS, último emitido em 2020, apresenta um crescimento ao redor de 5%. No
passado o cálculo também foi melhor e agora sinaliza para uma queda de 4,4%.

☺

A bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) teve uma sensível melhora na última
semana de 2020. O índice Bovespa quase bateu nos 120.000 pontos e fechou o ano em
euforia tudo isso indica um renascimento da economia brasileira para 2021.

☺

Os industriais gaúchos terminaram o ano com expectativa positiva para as suas
empresas e em relação a economia do país. É o que revela o último índice de confiança do
empresário industrial (ICEI-RS) divulgado pela FIERGS que cresceu um ponto ante
novembro. Desde maio, o aumento foi de 34,1 pontos alcançando 66,1 em dezembro.

Com o desemprego atingindo recordes sucessivos, o ano de 2020 fechou ao redor de
14 milhões de pessoas sem trabalho, com carteira assinada, e com o fim do auxílio federal
aos mais necessitados, a economia brasileira precisa de auxilio governamental para
continuar a crescer.
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