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���� O relatório Focus do banco Central reduziu a previsão do PIB brasileiro de 2021, de 
5,04% para 5,01%. A projeção do mercado financeiro para a inflação deste ano, se 
distanciou ainda mais a meta (5,25%), agora subiu de 5,59% para 8,69%. É a 28ª alta 
consecutiva. 
 

���� O juro brasileiro (taxa Selic) teve seu cálculo mantido em 8,25% ao ano. Para o ano de 
2022 a previsão é de manter a cotação atual, ou com pequena variação até 8,75%. Os 
dados são do banco Central. 
 

���� A balança comercial brasileira continua com boas perspectivas e se mantem 
superavitária durante o ano em curso. No acumulado do ano em curso (até outubro) o saldo 
positivo é de 58,753 bilhões de dólares. Este saldo é 36,5% maior frente a igual período de 
2020. 
 

☺ Apesar dos efeitos da pandemia sobre a função econômica o IBC-BR do banco Central 
acumulou alta de 6,41% neste ano até agosto, informou a autoridade monetária. Pela 
mesma serie o índice registra avanço de 3,99% nos 12 últimos meses (até agosto). 
 

☺ Foi ainda muito pequeno a armazenamento de agua nos reservatórios da região sul, 
nos últimos 30 dias. O ganho foi de 7%, passando de 28,3% para 34,13%. A situação ainda 
preocupa. Não é o momento de comemorar o fim da crise hídrica. Os dados são da 
consultoria PSR. 
 

���� O presidente Jair Bolsonaro reafirmou o desejo de estabelecer o Auxilio Brasil no valor 
de R$ 400,00, sem que isso possa furar o teto do orçamento nacional. O valor inicial era 
previsto para R$ 300,00 mensais. 
 

���� A busca por crédito teve alta de 14,2% em setembro ante igual mês de 2020, segundo 
a Serasa Experian. A maior alta foi nos consumidores com renda de até R$ 500,00,  
21,36%. Já entre os que ganham de R$ 500,00 a R$ 1000,00 foram 14,9%. Todas as 
regiões brasileiras registraram alta. 
  

���� O presidente Bolsonaro anunciou a criação de um benefício para caminhoneiros, em 
face das seguidas altas de preços nos combustíveis, especialmente no óleo diesel. Cerca 
de 750 mil caminhoneiros autônomos serão beneficiados. Não foi divulgado os valores dos 
benefícios. 
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