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���� Após nove altas consecutivas, o endividamento das famílias brasileiras caiu, em 

outubro, pela primeira vez no ano, de 65,1% em setembro para 64,7%, aponta a 
confederação nacional do comercio. Há um ano atrás estava em 60,7%. A situação ainda é 
muito delicada e prejudica a retomada do consumo. 
 

���� O INCC – M de outubro ficou bem abaixo que no mês anterior. O índice registrou um 

aumento de 0,12%, enquanto em setembro havia registrado 0,6%. No acumulado dos 
últimos 12 meses a alta foi de 4,23%. Os dados são da FGV.  
 

☺☺☺☺ Em visita à Arábia Saudita, o presidente Bolsonaro anunciou que aquele país vai 

investir US$ 10 bilhões no Brasil. O prazo e as áreas de investimentos ainda serão 
definidos. O fundo de investimento público Saudita (PIF) explorará oportunidades em 
parceria com o governo brasileiro. 
 

���� A ANEEL informou que bandeira tarifária para novembro será vermelha no patamar 1, 

quando há um acréscimo de R$ 4,00 para cada 100 KWH consumidos. Em outubro a 
bandeira foi amarela cujo acréscimo teve plus de R$ 1,00 a cada 100 kwh. 
 

���� O Copon do banco Central reduziu a Selic (taxa básica da economia brasileira) de 

5,50% para 5% ao ano. Este é o terceiro corte no atual ciclo, após período de 16 meses de 
estabilidade. Com a economia em recuperação contida e a inflação sob controle era uma 
decisão esperada pelo mercado econômico. 
 

☺☺☺☺ A CEF e o banco do Brasil anunciaram mais reduções nas taxas de juros cobradas nos 

financiamentos imobiliários. A menor taxa de juros cobrada passará agora de 7,50% mais a 
TR, para 6,75% mais a TR. A maior, diminuiu para 8,5% mais TR, era 9,50%. Hoje a TR 
esta zerada. 
 

���� As novas projeções do Copon também foram anunciadas. O IPCA deve fechar o ano 

em 3,4%. A meta inicial era de 4,25% com tolerância de 1,5% (2,75% a 5,75%), para 2019. 
Para 2020, a meta é de 4% com margem de 1,5% para mais ou para menos. 
 

☺☺☺☺ A Petrobras maior empresa brasileira chegou ao fundo do poço, quando por 3 anos foi 

deficitária em seus balanços. Está melhorando! Anunciou o seu balanço do 3º trimestre, no 
qual acusou um lucro de R$ 91 bilhões, 36,8% maior do que o mesmo período de 2018. 
 
 
 
 
                    Dauter Berlese.  


