
          Pílulas Econômicas  

                                                                                Ano XVII  Nº779 26/11/2021 

���� O IPEA divulgou a revisão da estimativa para a inflação brasileira de 202. A variação 
esperada do IPCA foi aumentada de 8,3% para 9,8%, enquanto o INPC passou de 8,6% 
para 10,1%. 
 

���� A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 178,742 bilhões, em 
outubro. O resultado representa aumento real de 4,92% ante o mesmo mês de 2020. Frente 
a setembro (mês anterior) houve alta real de 18,4% no recolhimento de impostos. 
 

���� O banco Central limitou opções para definição do horário de uso do PIX. A normativa 
indica que o horário noturno poderá compreender entre 22h e 6h. Desde 4 de outubro 
passou a valer o limite de R$ 1 mil para transferências e pagamentos entre pessoas físicas 
das 20h às 6h. 
 

���� O presidente do senado, disse a empresários paulistas que a desoneração da folha de 
pagamento tem “ampla maioria” para ser a aprovada. A proposta foi aprovada pela câmara 
de e está no senado aguardando votação. 
 

☺ É importante registrar o mérito da prefeita de Novo Hamburgo! Ela foi escolhida umas 
das 50 personalidades mundiais de liderança voltada para a inovação e melhoria de 
processos, segundo ranking do ano de 2021 elaborado pelo Fórum econômico mundial e 
pela apolítica, organização britânica. O nome da prefeita é Fátima Daudt. 
 

���� A Caixa Econômica Federal (CEF) informou a seus clientes que suas agencias voltaram 
a atender, no horário de era praticamente antes da pandemia. Na maioria do país, o horário 
tem abertura as 10h com encerramento as 16h. A medida entrou em vigor a partir do dia 
23/11. 
 

���� Segundo levantamento de dados do IBGE o Brasil mostra menos desigualdade de 
renda entre os brasileiros. O auxilio emergencial é um dos itens que colabora para melhor 
resultado em 2020 frente a 2019, mesmo com a Pandemia no seu pior momento. 
 

���� O índice de confiança do empresário industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado pela 
FIERGS, atingiu 57,5 pontos em outubro. O recuo de 2,6 pontos significa o terceiro mês de 
baixa. Mesmo caindo, o indicador revela otimismo. A marca acima de 50 ainda aponta 
confiança. 
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