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A inflação medida pelo IPCA fechou fevereiro com alta de 0,86% ante avanço de 0,25%
em janeiro. O aumento de 0,86% foi o resultado mais elevado para o mês (FEV) desde
2016. A taxa acumulada pelo indicador, nos últimos 12 meses atingiu 5,2%. Os dados são
do IBGE.
O IBGE também divulgou o INPC, que mede os preços para as famílias com ganho
entre um e cinco salários mínimos, e seguiu a mesma tendência do IPCA. No mês de
fevereiro atingiu 0,82% e no acumulado dos últimos 12 meses chegou em 6,22%.
A CEF informou que o crédito imobiliário efetivo cresceu 78% nos primeiros dois meses
de 2021 ante igual período de 2020. R$ 130 bilhões é a estimativa da caixa para a carteira
neste ano. Em 2020 foram R$ 116 bilhões.

☺ Dados do painel do mercado imobiliário, revelam que o movimento de imóveis usados
cresceu 36,55% no RS em 2020 ante 2019. O aumento se verificou tanto nas vendas
quanto nas locações. Entre o segundo e o último trimestre daquele ano o aumento foi ainda
mais significativo 42,79% acima do mesmo período de 2019.
Mesmo com toda a pandemia, a indústria gaúcha teve em fevereiro um crescimento
significativo. As exportações cresceram em 12,1% na relação com o mesmo mês de 2020.
O resultado confirma a tendência de retomada das vendas externas, já sinalizadas a partir
de Dez/2020. Os dados são da FIERGS.
O Brasil fechou 2020 com a taxa de 13,9% no desemprego ou seja 13,5 milhões de
desempregados. No RS o índice é bem menor e fechou o ano passado com a taxa de 8,4%
de desempregados. Os dados são do IBGE.
Um forte movimento de contradição às atitudes do governo estadual frente a pandemia
foi registrado nesta semana em Porto Alegre. Empregados e empregadores foram para a
frente do Palácio Piratini em Porto Alegre pedir a retomada da economia com a abertura do
comércio e a indústria no RS.
Os aumentos sucessivos nos combustíveis estão impactando na inflação que mostrou
uma aceleração muito significativa nos dois primeiros meses do ano. O reflexo já é notado
até na circulação de veículos e nos preços dos alimentos.
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