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���� A FGV divulgou o INCC-M de setembro e o índice ficou em 0,56%, o mesmo de agosto. 

Com este dado o acumulado dos últimos 12 meses caiu de 17,05% para 16,37%. Estes 
números revelam, ainda, um aumento substancial em relação a inflação oficial que está em 
9,68% no mesmo período (um ano). 
 

���� Também a FGV revelou a inflação pelo IGPM e ela foi a negativa no mês de setembro 

(-0,64%) ou seja houve deflação. No entanto, nos últimos 12 meses continua muito alta, 
mas arrefecendo um pouco e ficando em 24,86% (já esteve em 37%). 
 

���� A produção industrial brasileira cresceu 9,2% nos últimos 8 meses (Jan a Ago). Os 

principais destaques foram veículos, maquinas e equipamentos, vestuário e têxteis. O setor, 
ainda está 6% abaixo do patamar de dezembro de 2020, no entanto em Franca evolução. 
Os dados são do IBGE.  
 

���� Conforme medida adotada pelo Banco Central, já em vigor o limite para transferência 

de valores e depósitos feitos por pessoas físicas das 20h às 6h (noite), incluindo o PIX, as 
teds e os docs, estão limitados em R$ 1000,00. A medida visa reduzir a vulnerabilidade à 
ação de criminosos. 
 

� O petróleo fechou em forte alta no último dia 04/10, o que levou o barril Brent de 

Londres a superar 50 dólares (81,26). O WTI de Nova Iorque chegou a 77,62 dólares, 
atingindo o maior nível dos últimos 7 anos. Esta é uma das razões pelas quais estamos 
sofrendo com os aumentos dos combustíveis no Brasil. 
 

☺ Um novo meio de locomoção tende a se instalar no mundo moderno. Trata-se do E 

VTOLS, sigla em inglês para o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, como é 
chamado oficialmente de carro voador (um parente do helicóptero). A Embraer já está se 
preparando para a fabricação, em escala, do novo veículo. 
 

���� O governo gaúcho anunciou que pagará, em dia o 13º salário dos funcionários públicos 

do estado. A quitação será feita em duas parcelas, uma em 29 de novembro e a segunda 
em 20 de dezembro. O pagamento em dia não ocorria desde a gestão do ex governador 
José Ivo Sartori. 
 

���� A taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,7% no trimestre encerrado em julho, 

mostrou a pesquisa do IBGE. A leitura mais recente revela que 14,1 milhões de pessoas 
estão sem trabalho. Na avaliação anterior o contingente chegava a 14,8 milhões de 
desempregados. 
 
 
                    Dauter Berlese.  
                    Diretor de Informação do Sinduscon Santa Maria. 
 


