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� Conforme pesquisa realizada pelos cartórios de protestos do RS, 44% dos 
consumidores gaúchos tem dívidas. O levantamento foi feito no mês de novembro. Frente 
ao mesmo período de 2020 houve um crescimento de 22% no número de pessoas 
endividadas. O cartão de crédito segue como vilão do orçamento. 
 

���� Em analise divulgada pelo IPEA mostra que a retomada do mercado de trabalho se 
intensificou. Todos os seguimentos pesquisados no terceiro trimestre tiveram queda nas 
taxas de desemprego ante igual período de 2020. 
 

���� Os financiamentos para a compra da casa própria atingiram R$ 17,5 bilhões em 
novembro, 2,3% a mais frente a outubro e 26,8% a mais ante novembro de 2020. No 
acumulado de Jan a Nov. deste ano atingiu R$ 189,4 bilhões, alta de 77,8% frente a igual 
período do ano passado. Os dados são da ABECIP. 
 

���� A arrecadação federal atingiu a soma de R$ 157,34 bilhões no mês de novembro. O 
valor apurado pela Receita Federal é o maior para o mês em sete anos. O valor acumulado 
nos 11 meses deste ano chegou em R$ 1,684 trilhão e é o mais alto para o período em 26 
anos.  
 

���� O PIX bateu novo recorde de transações diárias no último dia 20 alcançando 51,9 
milhões. Até o fim de novembro as chaves cadastradas já superavam 360 milhões e mais 
de 100 milhões de pessoas já tinham feito ao menos um movimento. As transações do mês 
ficaram em R$ 620 bilhões. O PIX veio para ficar.... 
 

���� O banco central anunciou uma nova pequena redução do PIB para o corrente ano. O 
índice diminuiu sua previsão de 4,65% para 4,58%. Quanto ao juro, a expectativa para a 
taxa Selic no final de 2022 foi mantida em 11,5%. 
 

���� Com a projeção para o INPC de 2021 em 10,18%, o salário mínimo aumentou de R$ 
1169,00 para R$ 1210,00, conforme o relator do orçamento na Câmara Federal. O novo 
mínimo começa a vigorar em 01/01/2022. 
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ É natal! Nossa mensagem de muitas felicidades a todos aqueles que nos 
acompanham. Que Deus lhe dê muitas graças, amor e paz e que o nascimento do Cristo 
nos faça renascer para um mundo melhor e mais justo. Abraços do Dauter Berlese. 
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