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���� O IGP-M teve alta de 0,87% em dezembro, após alta de 0,02% em novembro, informou 

a FGV. A inflação acumulada em 2021, pelo índice, alcançou 17,78%. Em 2020 o indicador 
havia fechado o ano em 23,14%. Neste ano, em maio chegou 34,04% em 12 meses.  
 

���� Os preços do petróleo no mercado futuro fecharam o ano com leve elevação em Nova 

Iorque o WTI para fevereiro subiu 0,76% e atingiu o valor de 76,56 dólares o barril. Em 
Londres o brent avançou 0,69% e foi para 79,21 dólares. 
 

���� Com a arrecadação de impostos em elevação e as despesas em queda, as quedas do 

governo federal registram superávit primário em novembro. O saldo positivo ficou em R$ 
3,872 bilhões. Foi o melhor resultado para o mês desde 2013. O déficit deste ano será 
menor do que o esperado. 
 

� A pesquisa da FEBRABAN neste final de ano, a alta da inflação foi a maior queixa para 

70% dos brasileiros. O principal impacto está nos preços dos combustíveis e logo a seguir 
nos preços dos alimentos. 
 

���� A taxa de desocupação do Brasil ficou em 12,1% no trimestre encerrado em outubro, de 

acordo com os dados do IBGE. O índice desacelerou, já que marcava 13,7% no trimestre 
anterior, encerrado em julho. Ainda assim o país somou 12,906 milhões de pessoas 
desempregadas nessa última leitura. 
 

���� O INSS prorrogou mais uma vez a suspensão do bloqueio de aposentadorias por 

ausência da prova de vida. Agora o beneficiário do INSS passará a ter o benefício suspenso 
a partir de julho de 2022 e em caso de ausência de comprovação devida no mês de 
aniversário. 
 

���� O Relatório Focus do banco Central, mostrou que o PIB de 2021 segue com boa 

estimativa para o ano em curso, com pequena variação passou de 4,58% para 4,51%. Já o 
IPCA (inflação oficial) se mantém dois dígitos e desacelerou muito pouco de 10,04% para 
10,02% 
 
 

☺☺☺☺ O INCC-M desacelerou de 0,71% em novembro para 0,30% em dezembro, informou a 

FGV. A inflação da construção civil ficou em 14,03% em 2021, ante 8,66% no ano de 2020. 
A desaceleração ficou disseminada entre os componentes. 
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