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���� O Copom do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 2% ao 
ano. Essa foi a última reunião do ano, e o resultado segue no menor patamar da série 
histórica. O nível de 2% ao ano foi mantido pela terceira vez consecutiva. 
 

���� Em novembro o IPCA, indicador oficial do país, marcou 0,89% de inflação. Nos últimos 
12 meses acumula 4,31% acima da meta para este ano que foi fixada em 4%, embora haja 
tolerância de 1,5% para menos e para mais. Os dados são do IBGE. 
 

���� O IBGE também divulgou o INPC de novembro. A elevação foi de 0,95% ante um, 
avanço de 0,89% em outubro. Com o resultado a taxa acumulou um aumento de 5,2% nos 
últimos 12 meses. O indicador mede a variação de preços para as famílias com renda entre 
um e cinco salários mínimos. 
 

���� A FIERGS apresentou o balanço de 2020 e as perspectivas para a economia de 2021. 
A projeção do PIB brasileiro, pela entidade, foi de um crescimento na ordem de 3,2% para o 
próximo ano. Também citou a geração de empregos em torno de 700 mil vagas no Brasil e 
56 mil no RS. 
 

� O Brasil teve hoje 46 empresas estatais controladas diretamente pela união, destas 19 
operam no vermelho (deficitárias) e servem, em grande parte, como atraentes cabides de 
empregos. Nos últimos 5 anos, essas empresas acumularam um prejuízo de 22 bilhões. 
 

���� As famílias brasileiras fizeram mais depósitos do que saques na caderneta de 
poupança no mês de novembro. Dados do Banco Central mostram que o saldo líquido 
somou um total de R$ 1,48 bilhão. O mês de novembro foi o nono seguido de saldo positivo. 
 

� Os alimentos seguem sendo os principais vilões da inflação brasileira ter disparado nos 
últimos meses, principalmente para famílias de baixa renda. O IPC-C1 da FGV, para faixa 
de 1 e 2,5 salários mínimos teve alta de 0,95% em novembro. No ano já cumula 4,85%. 
 

☺☺☺☺ É boa as perspectivas da economia para o Brasil no ano de 2021. Com a chegada da 
vacina no 1º semestre e as sinalizações do comércio e da indústria, tudo indica que teremos 
um PIB positivo na ordem de 3,8% com uma volta à normalidade. Amém!!! 
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