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���� E virtude do aumento da inflação o governo federal resolveu elevar para R$ 1088,00 a 

projeção para o reajuste do salário mínimo para o próximo ano. O aumento corresponde a 
4,11% na relação com o piso atual (R$ 1045,00), o que também tende a pressionar as 
contas públicas porque o salário mínimo é referência para os benefícios sociais. 
 

���� Os industriais gaúchos terminam o ano com expectativa positiva quanto a economia do 

país, segundo o ICEI-RS, da FIERGS. O indicador cresceu em dezembro e atingiu 66,1 
pontos. Desde maio o aumento é de 34,1 pontos. O índice varia de zero a cem pontos.  
 

���� O índice de desenvolvimento humano (IDH) permaneceu inalterado, neste ano, passou 

de 0,761 para 0,765 e quando mais perto de 1, maior o desenvolvimento. Por outro lado, o 
país ocupava antes a posição 79 em numa lista de 189 nações, mas perdeu cinco posições 
e pareceu agora na posição 84. Os dados são da ONU. 
 

���� No mundo a Noruega lidera o ranking com o 0,957 seguida por outros países europeus 

como Suíça e Irlanda, empatadas com o 0,955. Na América Latina estão na frente do Brasil, 
colômbia (83ª), Peru (79ª), México (74ª), Uruguai (55ª), Argentina (46ª) e Chile (43ª). 
 

���� Após forte retração nos meses de março e abril, a atividade econômica brasileira 

apresentou o sexto mês consecutivo de alta. O BC informou que seu índice de atividade 
(IBC-BR) subiu 0,86% em outubro ante setembro. O indicador é considerado prévia do 
desempenho do PIB nacional. 
 

���� O governo federal prorrogou o prazo que reduz a zero o IOF sobre as operações de 

credito contratadas entre o dia 15 e 31 de dezembro, restaurando a isenção que havia sido 
retirada. O benefício visa amparar principalmente os micros, pequenas e medias empresas  
 

� O novo cálculo do déficit público de 2021 feito pelo governo federal deverá atingir R$ 

247,1 bilhões, ou seja, as despesas superando receitas nesse valor isso significa 2,96% do 
PIB previsto para o ano próximo. 
 

���� A projeção do PIB da construção civil para 2021 é de 4%, segundo a CBIC. O clima é 

de sensível melhora para o ano próximo. O setor está em expansão mesmo durante a 
pandemia. As vendas de material de construção cresceram 25,5% aqui na cidade, segundo 
a receita estadual. 
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  Que Deus lhes trague alegria e felicidades neste natal. Obrigado pela 

gentileza de me acompanhar. Abraços. 
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