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� Os preços da cesta básica aumentaram em todas as 17 capitais pesquisadas no mês 

de setembro. A de Porto Alegre registrou a 4ª maior alta e está em R$ 552,86, o que 
significou uma elevação de 4,59% na comparação com o mês de agosto. Os dados são do 
DIEESE. 
 

���� O desempenho da indústria gaúcha avançou 4,1% no mês de agosto. No levantamento 

da FIERGS há sinais de recuperação do choque impactado nos meses de março e abril 
(buraco negro da pandemia). Foi a quarta expansão consecutiva, mas ainda é preciso 
crescer mais para recuperar as perdas. 
 

☺☺☺☺ As famílias brasileiras fizeram mais depósitos que saques na poupança no mês de 

setembro. Os depósitos líquidos somaram R$ 13,23 bilhões. Este é o maior volume de 
depósitos líquidos para aquele mês na série histórica do BC iniciada em 1995. 
 

���� O IPC-C1 subiu 0,89% em setembro, após alta de 0,55% em agosto, informou a FGV. 

Este indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre renda 
mensal de um a dois e meio salários mínimos. O índice acumula 4,54% nos últimos 12 
meses. 
 

���� O PIX novo sistema brasileiro de pagamento e transferência instantâneos que deverá 

ser implementado no dia 16/11 já deu início ao cadastramento dos interessados. Não é 
obrigatório mas tende a facilitar a transferência de dinheiro entre as partes. O serviço será 
gratuito. 
 

���� Em INCC-M de setembro registrou uma inflação de 1,15% no país. No acumulado dos 

últimos 12 meses o índice atingiu 5,01%. Os dados são da FGV. O aumento era esperado 
pelos analistas e econômicos e indica uma inflação superior a IPCA (inflação oficial). 
 

� A taxa de desemprego voltou a subir em setembro de 13,7% anterior para 14,1%, 

segundo pesquisa do IBGE. 13,5 milhões de pessoas era o número de trabalhadores sem 
ocupação na segunda semana de setembro. 
 

☺☺☺☺ O índice de confiança empresarial (ICE) subiu 3 pontos em setembro ante agosto, para 

97,5 pontos, conforme dados da FGV. Em fevereiro estava em 96 pontos, ou seja, o atual 
de setembro já é maior do que o de fevereiro. 
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