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���� O mercado de trabalho formal brasileiro registrou em novembro, um saldo positivo de 

414,55 mil vagas de trabalho, segundo o Ministério da Economia, esse é o melhor resultado 
para todos os meses desde o início da série histórica do CAGED. Foi o quinto mês 
consecutivo de saldo positivo. 
 

� O IPCA-15 (prévia da inflação) registrou alta de 1,06% em dezembro após aumento de 

0,81% em novembro, informou o IBGE. Com o resultado o indicador acumulou aumento de 
4,23% no ano de 2020, quase igual ao IPCA. 
 

� A fazenda nacional informou que o governo federal gastou R$ 620,5 bilhões no 

combate à epidemia. Em consequência, o governo central fecha o ano com um déficit 
primário de R$ 831,8 bilhões. Só o auxílio emergencial custou R$ 374, 2 bilhões. 
 

���� O ministro da economia informou que o governo federal busca uma forma de atualizar o 

valor dos imóveis declarados no imposto de renda. Uma das propostas é cobrar uma taxa 
de 5% sobre o valor reajustado. A alteração no preço não deve ser obrigatória, mas seria 
uma maneira de atualizar o preço de mercado. 
 

� Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão do índice de inflação 

(IPCA) para 2020. O relatório FOCUS do Banco Central mostrou nova elevação da inflação 
oficial, antes era de 4,35%, agora passou para 4,39%. Há um mês estava em 3,45%. Foi um 
saldo significativo nos últimos dois meses. 
 

���� A arrecadação federal teve alta de 7,31% em novembro. O resultado, descontada a 

inflação, foi em relação ao mesmo mês de 2019. Para o mês considerado o valor foi o maior 
desde 2014. No RS o aumento foi ainda mais significativo e avançou 13,9%. 
 

���� Mesmo com a crise provocada pela pandemia, diminuiu o índice de empresas na busca 

de credito. A pesquisa é do Sebrae/RS. Em dezembro, 33% das empresas foram ao 
mercado em busca de empréstimos, o menor índice da série histórica. 
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  Meus amigos que me honram com o acompanhamento, envio a todos um 

feliz ano novo. Que venha uma era de novos horizontes e dias melhores daqueles que 
tivemos em 2020. Que venha a vacina para podermos novamente nos abraçar e 
festejarmos dias melhores.  
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