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� O INPC teve elevação de 1,16% em outubro, após avanço de 1,2% em setembro. O 

índice já acumula alta de 8,45% no ano em curso e nos últimos doze meses chega em 
11,08%. Em outubro do ano passado estava em 0,89%. Os dados são do IBGE. 
 

� O IPCA de outubro também foi divulgado pelo IBGE e atingiu 1,25% muito próximo do 

IPCA. Nos últimos 12 meses acumula 10,67%. O IPCA é considerado como indicador oficial 
da inflação oficial brasileira. O gás e a energia puxaram a elevação. 
 

���� Com 1,3 bilhão de dólares em vendas no mês de outubro, as exportações da indústria 

de transformação do RS cresceram 37,4% ante o mesmo mês de 2020. No acumulado do 
ano somam 11,4 bilhões de dólares, alta de 34,5% frente a igual intervalo do ano anterior. 
 

���� O lucro líquido conjunto dos quatro grandes bancos brasileiros, no 3º trimestre somou 

R$ 21,3 bilhões. O resultado representa um aumento de 36,7% na comparação com o 
mesmo período de 2020. Os dados são da Consultoria Economatica. 
 

� O IGP-DI registrou alta de 1,60% em outubro, segundo a FGV. Com o resultado o 

índice acumulou uma elevação de 16,96% no ano e um avanço de 20,95% nos últimos 12 
meses. Os vilões da ocasião são os preços dos bens intermediários e das matérias primas 
brutas.  
 

� A cesta básica do Porto Alegre teve uma alta de 2,78% em outubro chegando a R$ 

691,08. Foi a terceira mais cara entre as capitais pesquisadas pelo DIEESE, atrás de 
Florianópolis e de São Paulo.  
 

� Os saques da poupança superaram os depósitos pelo terceiro mês, com retirada liquida 

de R$ 7,43 bilhões em outubro, informou o banco Central. Foi o melhor saque liquido para o 
mês na série histórica iniciada em 1995. 
 

���� O índice de famílias brasileiras que relataram ter dividas ficou em 74,6% no mês de 

outubro, com alta de 0,6% ante setembro. Foi o 11º mês de alta consecutiva. Na 
comparação com outubro/2020 o aumento está 8,1% acima. Os dados são da CNC. 
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