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Região Metropolitana da Grande Vitória apresentou inflação de 0,19% no mês de abril, quarto menor índice entre as
treze regiões pesquisadas.
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) na RMGV
variou 0,19% em abril, resultado inferior ao índice nacional (0,22%) de
acordo os dados divulgados pelo IBGE. O acumulado do ano na RMGV,
que ficou em 0,77%, foi menor que o do mesmo período de 2017
(1,22%). No acumulado em 12 meses, o índice regional ficou em 2,10%,
valor inferior ao nacional (2,76%).

Os preços do grupo Habitação tiveram alta (0,17%), puxados,
especialmente, pela energia elétrica (0,99%), devido aos reajustes nas
tarifas em cinco das 13 regiões pesquisadas.
No acumulado do ano o índice no Brasil está em 0,92%, o menor nível
para os quatro primeiros meses desde a implantação do Plano Real, em
1994. No acumulado em 12 meses, a inflação subiu para 2,76% em abril,
após registrar 2,68% em março. Mesmo assim, o índice nacional segue
bem abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 3,00%,
mantendo aberto algum espaço para a autoridade monetária seguir com
os planos de cortar mais uma vez os juros básicos, atualmente em 6,50%
ao ano.

Dentre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas Habitação (-0,07%) e Comunicação (-0,03%) apresentaram deflação no mês
em análise. O demais apresentaram alta, variando de 0,08% a 0,38%.
O grupo Alimentação e Bebidas, que tem o maior peso no cálculo do IPCA
na RMGV, apresentou a maior variação em abril (0,38%). Sobressaíram as
Hortaliças e Verduras (7,12%), Tubérculos, raízes e legumes (6,14%) e
Leites e Derivados (4,38%). Neste último subgrupo o item Leite Longa
Vida apresentou alta de 8,59%. O aumento também foi puxado,
principalmente, pelos grupos Vestuário (0,35%) e Transportes (0,24%),
tendo este o segundo maior peso no cálculo da região.

Variação do IPCA (%)

É possível que nos próximos meses ocorram outros aumentos nos preços
do Leite Longa Vida, principalmente dos produtos provenientes de outros
estados, devido à aprovação do Projeto de Lei 079/2018, do Governo do
Estado, que aumenta de 12% para 17% o Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) para o Leite Longa Vida que não tiver
origem capixaba¹.
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No Brasil, a inflação do mês de abril foi de 0,22%, registrando uma
aceleração em relação aos 0,09% de março. O grupo Saúde e Cuidados
Pessoais teve a maior variação no mês (0,91%), respondendo por metade
do IPCA de abril, com destaque para remédios (1,52%) e plano de saúde
(1,06%). Isso ocorreu devido ao reajuste anual desses produtos e serviços
a partir de 31 de março, de 2,09%.
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¹ Faz-se necessário salientar que a elevação da alíquota do ICMS para o leite UHT se insere, a princípio, num contexto de equidade tributária entre os produtores rurais locais e
os produtores dos outros estados e de preservação da cadeia produtiva do setor no Espírito Santo.
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