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☺☺☺☺ A CEF informou que a partir do dia 22/10, será reduzido em 0,5% os juros nos 
empréstimos com recursos do SBPE, mais voltada para a classe média. Neste sistema a 
taxa mínima caiu para 6,25% ao ano mais TR, hoje zerada e a máxima 8% ao ano mais TR. 
 

���� A CEF informa também que promovera feiras online para compra e financiamento da 
casa própria. Também vai agilizar a partir de 19/10 credito habitacional que poderá ser 
liberado totalmente digital. 
 

���� Neste ano o PIB continua sendo projetado para uma retração de 5,03%, estável no 
último mês (set). Já para 2021 também se mantém estável num crescimento de 3,5% a 
mesma de um mês atrás. Estas são as perspectivas do banco Central brasileiro. 
 

���� Para o IPCA, o índice oficial de inflação apurado pelo IBGE, a projeção para o corrente 
ano passou de 2,12% para 2,47%, a maior desde abril e acelerando de forma gradativa. A 
Selic deve ser mantida em 2% ao ano. Até o fim de 2020. 
 

���� A inflação medida para a população idosa que registrava recuo 0,03% no segundo 
trimestre, passou a mostrar alta de 1,93% no terceiro, informou a FGV. O IPC-3i que mede 
a inflação para pessoas com mais de 60 anos já teve uma elevação de 4% nos últimos 12 
meses. 
 

� No mercado econômico existem leis que são dogmas. Assim se a procura é maior que 
se produz, tende de aumentar o preço. Devido a pandemia as fabricas diminuíram o ritmo 
de produção. É por isso que existe falta de aço e plástico para a indústria da construção civil 
e os preços se elevaram. 
 

� A inflação oficial brasileira pelo IPCA fechou setembro em 0,64%, o que representa 
forte aceleração, ante o índice de 0,24% apurado em agosto, informou o IBGE. O Resultado 
também é recorde para setembro em 17 anos. 
 

���� Essa alta significativa na inflação do mês de setembro tem um vilão bem claro. Foram 
os alimentos e bebidas os portadores deste “vírus” da inflação do mês passado. O grupo 
contribuiu com 0,46% para a taxa de 0,64% do IPCA. 
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