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���� O Ministério da Economia informou que a projeção para o INPC deste ano subiu de 
8,4% para 10,04%. O indicador é base para a correção do salário mínimo. Com a nova 
previsão o valor subiria para R$ 1210,44 em 2022, ante a previsão anterior de R$ 1169,00 
(em agosto). 
 

���� A comissão de constituição e justiça da câmara federal aprovou o projeto de lei que 
prorroga a desoneração da folha de pagamento nos 17 setores que mais empregam. Serão 
mais dois anos de prorrogação (ante 2024). Depois de aceita na Câmara vai para o Senado. 
 

���� O índice de atividade do banco Central (IBC-BR) acumula alta de 5,88% até setembro. 
O índice funciona como prévia do desempenho do PIB e serve como parâmetro para avaliar 
o ritmo da economia nos diversos períodos. O indicador registrou avanço 4,22% no corrente 
ano (até setembro). 
 

☺ O banco Central anunciou que a inclusão do PIX no sistema de pagamento instantâneo, 
que completou um ano no último dia 16/11, já tem 45,6 milhões de brasileiros incluídos 
nesse universo. É no segmento de renda mais baixa a maior incidência de correntistas. 
 

���� O Presidente Jair Bolsonaro anunciou, no último dia 16/11 que vai dar reajuste salarial 
aos servidores públicos federais. Ainda não definiu os quantitativos (em percentual), mas 
reconheceu que com uma inflação de 10,67% nos últimos 12 meses, isso por si só justifica 
a reposição salarial para 2022. 
 

�  Parece incrível! a quantidade de energia elétrica furtada no Brasil, por meio de ligações 
clandestinas (gatos) geram cerca de R$ 3,3 bilhões em perdas de receitas, que é rateada 
para os demais brasileiros. Nós pagamos a conta dos desonestos!!! 
 

☺ O Presidente Bolsonaro sancionou a lei que abre espaço de R$ 9,4 bilhões no 
orçamento as seguridade social para pagamento, ainda este ano, do auxílio Brasil (Antiga 
Bolsa Família). O valor médio de 17 milhões de famílias será de R$ 217,18, mas o 
Presidente quer que o valor possa chegar a R$ 400,00 por família. 
 

���� O decimo terceiro salário deverá injetar R$ 15 bilhões na economia gaúcha, no mês de 
dezembro. Dados do DIEESE também mostram que no país o valor deve chegar a R$ 232,6 
bilhões. Maior parte desses recursos irão para os empregados do setor de serviços. 
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