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���� Segundo o índice de cidades empreendedoras (ICE), que analisou as 100 cidades mais 

populosas do país, indicou que Santa Maria ocupa o 36º lugar nesse ranking. No RS, Porto 
Alegre está em 9º lugar Canoas em 20º e Caxias do Sul em 29º. 
 

���� A agencia nacional de energia informou que a bandeira tarifária de fevereiro seguirá 

amarela, o que significa uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kwh consumidos. A 
cobrança já estava em vigor nomes de janeiro. 
 

� Em um ano marcado pelos gastos do governo federal em ações contra a pandemia, as 

contas do setor público acumularam um déficit primário de R$ 702,95 bilhões no ano 
passado, informou o banco central. O resultado equivale a 9,49% do PIB. O valor é Record 
para um único ano. 
 

���� Mesmo com a pandemia, o brasil criou 142 mil novas vagas de trabalho em 2020. 

Segundo o CAGED houve 15,16 milhões de admitidos frente a 15,02 milhões de demitidos. 
No entanto é muito grande o número de desempregados cerca de 14% da população ativa. 
 

���� A CEF assumiu a gestão das indenizações do DPVAT (seguro de automóveis) a partir 

de janeiro/2021. As ferramentas para implantar os pedidos estão sendo formalizadas pelo 
banco por meio de plataformas digitais a fim de facilitar o acesso. A partir deste ano não 
haverá mais pagamentos do seguro pelo proprietário do veículo. 
 

���� Os economistas do mercado financeiro alteraram levemente as projeções, deste ano, 

para i PIB, (soma de todas as riquezas produzidas). Conforme o relatório Focus do Banco 
Central a expectativa passou de alta de 3,49% para 3,50%. 
 

☺ A Cbic reforça a importância dos empresários e trabalhadores da indústria da 

construção não baixarem a guarda contra a COVID-19, mantendo os protocolos e os 
cuidados que se mostraram exitosos no setor e que levaram a inexistência da doença 
relacionados ao setor em 2020, até que todos sejamos vacinados. 
 

☺ Atendendo propostas da CBIC, a CEF anunciou uma série de medidas para a melhoria 

das condições de crédito para empresas, tais como:  
- Novo modelo de risco até R$ 150 milhões; 
- Incorporadora fácil: analise para pequenos projetos diferenciada; 
- Aprovação de limite de crédito, substituindo a aprovação por operação; 
- Nível de desempenho técnico, clientes qualificados, ritos diferenciados, etc... 
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