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���� O aumento da Selic de 2% para 2,75% ao ano no último dia 17/03 surpreendeu o 

mercado que previa um aumento de 0,5%. O relatório Focus do banco Central divulgou que 
a média de prestações para a Selic neste ano passou de 4,5% para 5% ao ano. 
 

☺☺☺☺ A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$  127,747 bilhões em 

fevereiro, melhor  resultado da série histórica da Receita Federal. O valor significa aumento 
de 4,3% ante igual mês de 2020. 
 

���� A FITCH elevou a projeção para o crescimento do PIB brasileiro neste ano de 3,1% 

para 3,3%. Em 2020 a economia teve uma contratação de 4,1%, inferior a projeção de 
queda de 4,6% que a agencia de classificação de risco previa em seu relatório. 
 

���� No ano de 2020 a CEF teve um lucro líquido de R$ 13,2 bilhões, menor que os R$ 20 

bilhões de 2019. No entanto foi considerado de bom nível, devido a pandemia obviamente 
que assolou, não só o Brasil como todo o mundo. 
 

� A CBIC elaborou um levantamento com construtoras de todo o país para verificar a 

escassez de insumos para o setor da construção civil. Entre 206 empresas consultadas, 
84% disseram que há desabastecimento de aço. Também 82,9% declaram o aço como 
aquele que tem o maior prazo para a entrega.  
 

� O estoque da dívida pública federal cresceu 2,75% em fevereiro e fechou o mês em R$ 

5,198 trilhões. Os dados são do Tesouro Nacional. A dívida pública inclui a dívida interna e 
a externa. 
 

���� Cresce em Santa Maria a expectativa para o anuncio da nossa cidade em ser a futura 

acolhedora da Escola de Sargentos do Exército (ESA). Disputam a também a nova sede da 
ESA, Ponta Grossa no Paraná e Recife em Pernambuco. As lideranças e autoridades locais 
estão otimistas de que temos boas perspectivas para vencer esta batalha. 
 

���� Um negócio de nível mundial. A multinacional Carrefour (origem francesa) anunciou a 

compra do grupo Big no Brasil. O mesmo negócio é estimado em R$ 7,5 bilhões. 
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