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���� A CEF informou que no ano passado foram concedidos R$ 140 bilhões em créditos 

imobiliários. A caixa é líder na modalidade com cerca de 66% do mercado brasileiro. 
Também foi descartado o aumento das taxas de juros para este ano. 
 

☺☺☺☺ O PIB brasileiro cresceu 1,8% no mês de novembro. Frente a novembro de 2020, a 

expansão foi ainda maior e chegou a 2,2%. A expansão daquele mês reverteu uma 
trajetória de baixa que era observada desde abril. 
 

� O total de endividamento foi recorde em 2021. 70,9% das famílias brasileiras estavam 

nessa situação. Os dados são da PEIC, divulgada pela Confederação Nacional do 
Comércio. Na avaliação por renda o endividamento médio das famílias com até dez salários 
mínimos teve aumento de 4,3%. 
 

☺☺☺☺ A indústria de transformação gaúcha terminou 2021 com um total de 14,1 bilhões de 

dólares exportados no acumulado do ano, numa taxa de crescimento de 35,1% e um 
aumento de mais de 3,6 bilhões de dólares na comparação com 2020. Os dados são da 
FIERGS. 
 

���� O crescimento da economia gaúcha até outubro de 2021 foi de 12,2%, sinalizando 

maior índice que a do Brasil que aumentou 5,7%. No RS foi sensível o aumento, mesmo 
com alguns percalços já evidenciados. No Brasil, na estiagem, a inflação e os juros altos 
foram os vilões. 
 

���� A ONU prevê uma alta de 4% no PIB mundial para este ano e de 3,5% em 2023. Em 

2021 o PIB global avançou 5,5%. Para o Brasil a projeção é de crescimento de 0,5% neste 
ano e de 1,9% em 2023. As novas ondas da Covid-19 são os desafios mundiais. 
 

���� No relatório divulgado pela Human Rights Watch (HRW), organização de defesa dos 

direitos humanos com sede em Nova York, registra preocupação com as eleições de 2022 
diante de possíveis ameaças aos pilares da democracia do Brasil. 
 

���� Segurados da previdência que recebem acima do salário mínimo terão os benefícios 

reajustados em 10,16% conforme INPC de 2021. O índice do IBGE. O teto dos benefícios, 
que era de R$ 6.433,57 passa para R$ 7.087,22 
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