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���� A FGV divulgou o INCC-M de novembro. O índice atingiu 0,71% no mês ante 0,80% do 

mês anterior (out/2021) ficando muito próximo, ambos os meses. No acumulado dos últimos 
12 meses atingiu 14,69%, bem acima do IPCA de mesmo período. 
 

���� Também a FGV divulgou o IGP-M de novembro, e este caiu bastante ficando em tão 

somente 0,02%, ante 0,64% do mês anterior (out/2021). No acumulado dos últimos 12 
meses o índice registrou uma alta de 17,89%, bem acima do IPCA (inflação oficial). 
 

���� A FGV também divulgou o índice de confiança empresarial, e este registrou uma queda 

de 3,3 pontos no mês de novembro. Atualmente o índice está em 97,0 pontos. De acordo 
com as avaliações, a queda é a maior desde março e o motivo é a inflação elevada dos 
últimos meses. 
 

���� Segundo o CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência, o mercado de trabalho 

formal registou um saldo positivo de 253.083 carteiras assinadas, em outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses de 2021, o saldo já é positivo de 2,645 milhões de 
postos formais. 
 

☺ No seminário da LIDE em Nova Petrópolis (RS) o governo gaúcho anunciou que 121 

industrias estão se instalando no estado ou ampliando unidades. O evento reuniu lideranças 
políticas e empresariais e abordou a retomada econômica do estado gaúcho e do país. 
 

� O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de credito subiu 4,1% de 

setembro para outubro, informou o banco central. A taxa passa de 339,5% para 343,6% ao 
ano. Quem usa esse tipo de credito é ladrão de si mesmo. 
 

���� O STF definiu que estados não podem cobrar alíquota de ICMS sobre itens como 

energia elétrica e telecomunicações, em percentual acima de outros produtos e serviços, o 
que significaria alíquota de 17% para todas as unidades da federação. A Receita Estadual 
gaúcha avalia uma perda de R$ 2 bilhões por ano, se a medida se efetivar. 
 

���� O IBGE divulgou a inflação do IPCA-15 (prévia do IPCA), de novembro e a alta foi de 

1,17%. A taxa foi a mais elevada para o mês desde 2002. O resultado fez com que no 
acumulado dos últimos 12 meses o indicador ficasse em 10,73%. 
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