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���� O otimismo industrial gaúcho continua em um patamar elevado, é o que mostra o ICEI-
RS, da FIERGS. A marca atingiu 65,1 pontos em novembro, nível muito próximo de outubro 
e setembro. O cenário atual é de uma retomada gradativa. 
 

���� O Ministério da Economia esclarece que mesmo quem teve a jornada de trabalho 
reduzida durante a pandemia tem o direito ao 13º salário e o abono de férias. Os 
funcionários que tiveram contrato suspenso terão os benefícios proporcionais ao tempo de 
trabalho. 
 

���� O Ministério da Economia declarou que a inflação no Brasil, está “Absolutamente sob 
controle” e que o índice tende a terminar o ano 2020 abaixo da meta de 4,00%. Também o 
PIB está reagindo positivamente e o novo cenário deixa antever o PIB melhor do que 5% 
negativo. 
 

���� A partir do último 16/11 a FEBRABAN anunciou que seus bancos estão preparados 
para o início do lançamento do PIX, para pessoas e empresas com uma conta corrente ou 
conta poupança em umas das 762 instituições participantes dos sistemas de pagamentos 
instantâneos.  
 

� O governo do estado anunciou que o edital de privatização da CEEE-D ocorrerá no 
início de dezembro e que o leilão está previsto para o mês de fev/2021. A situação da 
companhia elétrica é caótica, só de ICMS sua vida atinge 3,4 bilhões de reais de um total de 
R$ 7 bilhões de dívidas. 
 

���� A economia brasileira registrou alta de 7,5% no terceiro trimestre na comparação com 
os três meses anteriores, segundo dados da FGV. No entanto, o resultado é de queda de 
4,4% frente a igual período de 2019. 
 

���� No final da semana passada o dólar teve sensível queda e estava em R$ 5,31 e 
IBOVESPA (Índice da bolsa SP). Se firmou em 106 mil pontos. Na semana o índice 
avançou 1,86% e no mês, 13,54%. As perdas do ano ficaram limitadas agora em 7,76%. 
 

☺☺☺☺ A notícia mais importante da semana passada que impacta também na economia vem 
da pesquisa do grupo americano Pfizer que encerrou A 3ª fase da vacina contra o corona 
vírus e teve uma segurança de 95%, o que é muito significativamente. 
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