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ABRIL 2021 - Recife
 Variação Acumulada no mês 0,48%
 Variação Acumulada ano 2,40 (%)
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de
0,48% no Recife no mês de abril. Apesar de estar acima da média nacional
(0,31%), o referido resultado apresentou dois meses consecutivos de
desaceleração na inflação. Em março o avanço foi de 0,62% e em fevereiro
de 0,77%.
Ao analisarmos o acumulado do primeiro quadrimestre do ano de 2,40%,
registra-se a sexta menor do país. O percentual ficou próximo ao da média
brasileira (2,37%). No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA Recife teve
aumento de 7,34%, também superior ao do Brasil (6,76%).

Analisando os números por grupos de produtos e serviços, apenas o grupo
Educação, com -0,08%, teve queda em abril, puxado para baixo pela
redução no preço dos livros didáticos (-0,8%) e não-didáticos (-1,07%). O
grupo Saúde e cuidados pessoais com 1,67%,foi o que mais pressionou a
inflação, que segundo a pesquisa deu-se principalmente pelo reajuste
nacional no preço dos medicamentos ocorrido em 1º de abril e pela alta no
preço dos produtos de higiene pessoal. A categoria com o segundo maior
reajuste, de 0,89%, foi Vestuário.
Empatados na 3ª posição: Artigos de residência e Alimentação e bebidas,
ambos com 0,46%.
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A pesquisa apontou também que o grupo de transportes, que estava
pressionando a inflação nos últimos meses com índices mais altos tanto no
acumulado do ano quanto no acumulado dos últimos 12 meses, ficou com
0,09% em abril, ficando próximo da estabilidade, tendo como influenciador
as retrações nos preços da gasolina (1,01%) e do óleo diesel (2,13%).
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