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���� O Brasil apresentou um saldo positivo de 231.253 novos negócios, em outubro. Os 

dados são do Ministério da Economia. Praticamente todos os segmentos de negócios 
tiveram aumento no período. Os números são evidencias da retomada da economia após os 
efeitos pandemia. 
 

���� Os economistas do mercado financeiro aumentaram pela 13ª semana seguida a 

previsão do IPCA para 2020. O relatório Focus do BC mostrava uma alta de 3,02%, agora 
subiu  para 3,20%. Há um mês essa projeção era de 2,47%. Mesmo assim está abaixo da 
meta de 4%. 
 

���� A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de outubro apresentou 

uma queda de 0,7% com relação a setembro e apontou que ainda há um número muito alto 
de consumidores endividados. O índice indica 66,5% nessas condições. 
 

� O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 495,1 milhões nos nove primeiros meses de 

2020, 46% inferior ao lucro líquido de igual período de  2019. R$ 36,3 bilhões de reais foi o 
saldo da carteira de credito em setembro, alta de 4,6% em 12 meses são os efeitos da 
pandemia. 
 

� A cesta básica de Porto Alegre, calculada pelo DIEESE registrou uma elevação de 

preço na ordem 5,16% no mês de outubro, passando a custar R$ 581,39. No ano a alta 
acumulada é de 18,43% e em 12 meses, ficou em 25,51%. 
 

� A inflação medida pela IPCA alcançou 0,86% em outubro, a maior elevação para o mês 

desde 2002, informou o IBGE. Em setembro havia sido menor 0,64%. O indicador acumula 
2,22% no ano e 3,92% nos últimos 12 meses. 
 

���� Com a vitória de Joe Biden nos EUA a reação da bolsa de valores brasileira teve um 

impulso significativo. O índice Bovespa superou os 103 mil pontos, na semana passada e 
girou quase R$ 50 bilhões, o dobro da média diária de um pregão. 
 

���� O Ministério da Economia declarou publicamente que o governo adotará novamente o 

Auxilio Emergencial caso ocorra uma segunda onda da pandemia no Brasil, no próximo ano. 
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