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O movimento de vendas do
comércio varejista paulistano
cresceu média de 4,7% na primeira
quinzena de dezembro com relação
ao mesmo período do ano passado.
Em separado, houve aumentos de
6,5% e 2,8%, respectivamente, nas
comercializações a prazo e à vista.
Os números são do Balanço de
Vendas da Associação Comercial
de São Paulo.
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Ajuda a estatais deu mais
despesas que retorno à
União nos últimos cinco anos

A

Em evento ontem (18), do
PMDB, o presidente Temer,
disse que enfrentou “oposições
ferozes” ao longo de seu governo e que tem levado à frente
uma agenda de reformas para
fazer uma “revolução” na política administrativa e economia
do país.
“Estamos falando de um
governo que tem pouco mais
de um ano e meio com todas
as oposições. A primeira delas
foi dizer que teve um golpe”.
E completou: “Se nos Estados
Unidos se dissesse que quando
o vice assume a Presidência
face a um eventual impedimento do presidente, isto é
um golpe, qualquer americano
ficaria corado. Mas aqui não,
havia uma certa desfaçatez”.
Temer voltou a defendeu a
reforma da Previdência e disse
que já está na agenda do governo a simplificação tributária.
Citou as próximas eleições,
em outubro, e disse que quem
for candidato à Presidência da
República e se propuser a fazer
um governo de reformas, terá
marcado na sua campanha a
tese do PMDB.
O presidente citou o documento Ponte para o Futuro,
construído pelo partido, e disse
que ao chegar o poder, o PMDB
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Temer: governo enfrentou
“oposições ferozes”

Presidente Michel Temer

implementou as mudanças propostas. “Foi a primeira vez que
o PMDB chegou ao poder com
um programa determinado.
Pela primeira vez você leva um
programa de governo que está
sendo seguido à risca”, disse.
O ministro da Secretaria-geral da Presidência, Moreira
Franco, abriu o evento do
PMDB e defendeu que o legado do governo Temer seja
mantido para completar o
ciclo de desenvolvimento do
país. “As medidas tomadas são
aquela que estão nos levando
inevitavelmente ao século XXI,
garantindo direitos, liberdades
e sobretudo emprego e renda”,
disse (ABr).

Criação de empregos beneficiou
mais os homens jovens
Homens jovens com ensino
superior completo ou incompleto foram os que mais
conseguiram ser inseridos
no mercado de trabalho até
outubro. É o que mostra a
análise feita pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC),
com base nos dados do Caged,
do Ministério do Trabalho. Do
saldo de 302.189 vagas criadas,
subtraindo as vagas fechadas,
de janeiro a outubro, 82% foram
ocupadas por trabalhadores do
sexo masculino.
Do total de vagas criadas, 750
mil foram ocupadas por jovens
até 24 anos de idade. Já entre
os trabalhadores com 50 anos
ou mais de idade, houve diminuição de 333.288 postos. Até
outubro, foram abertas 116.641
vagas para trabalhadores com
nível superior completo e
27.673 para nível superior incompleto.
O estudo aponta que de ja-

“Eu sou aquela mulher
que fez a escalada da
montanha da vida,
removendo pedras e
plantando flores”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

neiro a outubro de 2017 o saldo
líquido da criação de empregos
formais no país, entre admissões e desligamentos, ficou
positivo em 302.189 postos de
trabalho. O número equivale
a um aumento de 0,8% no
número de pessoas ocupadas
no país, em relação ao período
anterior à análise, em dezembro
de 2016.
De acordo com o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes,
a alta de 0,8% não chega a ser
motivo de comemoração, mas
acompanha o ritmo de crescimento da economia do país
esperado para este ano. “As
projeções eram de 0,8% até
a divulgação do PIB e foram
revistas para 1%. Não é um
número espetacular, com certeza não é, mas ele interrompe
uma sequência longa de crise
no mercado de trabalho, ele
consolida a recuperação do
mercado de trabalho” (ABr).

Apenas em 2014, o Tesouro
teve ganhos de R$ 5,7 bilhões
para o Tesouro.
A evolução dos resultados
pode ser atribuída ao aumento de gastos com subvenções
e à queda de receitas com dividendos e juros sobre capital
próprio. A redução no lucro
das estatais (com prejuízos
no caso da Petrobras e da
Eletrobras) e o fim da política
de distribuição adiantada de
dividendos influenciaram na
diminuição dos retornos.
Para 2017, informou o relatório, os resultados apontam
para o aumento dos dividendos das estatais, mas em nível
insuficiente para superar os
gastos com subvenções, con-

siderados bastante elevados
pelo Tesouro. De acordo com
o Tesouro, a Petrobras e a
Eletrobras, depois de sucessivos trimestres de prejuízos,
terão melhores resultados

em 2017.
Segundo o documento, no
fim de 2016, a União detinha o controle direto de 47
empresas estatais federais:
20 sociedades de economia

A atividade econômica iniciou o último trimestre em
crescimento. O Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período)
apresentou alta de 0,29%, em
outubro, segundo dados divulgados ontem (18). Esse foi o
segundo mês seguido de alta.
De acordo com os dados atualizados, em setembro houve
alta de 0,27%.
Em 12 meses encerrados
em outubro, o indicador teve
expansão de 0,21%. No ano, até
outubro, houve crescimento de
0,75%. O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic.
O índice incorpora informações sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços
e agropecuária, além do volume
de impostos (ABr).

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
aumentou 1,8 ponto entre
novembro e dezembro, alcançando 58,3 pontos. Segundo
a Confederação Nacional da
Indústria (CNI), o resultado é
o melhor desde novembro de
2012, quando o índice registrou 58,4 pontos. Desde julho,
quando atingiu a marca de 50,6,
o Icei entrou em trajetória de
crescimento. Em dezembro,
segundo a CNI, o aumento foi
explicado pela combinação
de melhores condições de
negócios e perspectivas mais
otimistas.
O Icei é composto por indicadores da situação atual da
empresa e da economia brasileira
e pelas expectativas dos empresários em relação a ambos. Entre
novembro e dezembro, o Índice
de Condições Atuais aumentou
1,4 ponto, chegando a 52,9
pontos, maior nível desde feve-

Todos os segmentos analisados
tiveram um aumento na
confiança.

reiro de 2011, quando o índice
alcançou 54,2 pontos.
Acima da linha dos 50 pontos
pelo quarto mês consecutivo, o
índice vem se afastando dessa
linha divisória, “revelando que
o empresário enxerga melhora
cada vez mais significativa das
condições correntes de negócios”, de acordo com a CNI. Já o
Índice de Expectativas mostra

Benefício a juízes ‘foge do
controle’, diz Gilmar Mendes
Brasília - O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse
na manhã de ontem (18), a
jornalistas que a soma em
auxílios-moradia, alimentação
e saúde concedidos a juízes “realmente” precisa ser verificada
e que o modelo de autonomia
administrativa e financeira do
Judiciário deve ser discutido
num “futuro próximo”. A concessão generalizada desses
“penduricalhos” faz com que 26
tribunais estaduais de Justiça
gastem cerca de R$ 890 milhões
por ano com esses pagamentos,
segundo reportagem do jornal
O Estado de S. Paulo.
Gilmar falou depois da assinatura de um acordo de
cooperação técnica para ações
conjuntas que viabilizem a
biometria em Santa Catarina,
no TSE. “Esse modelo de

Ministro Gilmar Mendes,
do STF.

autonomia administrativa e
financeira permite aos órgãos
se concederem e concederem
aos seus próprios servidores
determinados benefícios, e isso
muitas vezes foge do controle.
Aquilo que foi pensando pelo
constituinte em 1988 como algo
para reforçar a independência

dos Poderes agora está se
revelando também um grande
problema em termos de responsabilidade fiscal”, afirmou.
Os números foram calculados a partir da publicação dos
dados salariais do Judiciário.
“Nós estamos falando de ganhos regulares, de ganhos que
podem estar sendo pagos de
maneira irregular. Acho que o
tema está na agenda do próprio
CNJ, espero que tenhamos
respostas rápidas sobre”, continuou o ministro. Já se sabe,
no entanto, que a resolução
proposta para monitoramento
destes dados não foi votada
nem pautada este ano. Gilmar
ainda observou que “certamente” o Congresso Nacional terá
resposta para os supersalários,
em relação a fixação de limites
e tetos (AE).

Votação de proposta dos supersalários até março

Brasília - O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, afirmou ontem (18), que a votação do
projeto dos supersalários deve ocorrer até março. Ele disse que está construindo o texto para
limitar os salários e benefícios de funcionários
públicos que estão acima do teto constitucional
em conjunto com a presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge e membros do Executivo.

“Estamos construindo o texto e vendo a realidade de cada poder. É melhor que a gente faça
um trabalho bem feito, com diálogo, para que
a gente não transforme um projeto de lei, uma
votação tão importante, tão esperada pela sociedade, num conflito entre os poderes”, afirmou.
Ele admitiu que o texto final não vai agradar
a todos, mas deve atender uma demanda da
sociedade (AE).

CÂMBIO
tos: 7.000,32 Ibovespa Futuro:
+1,27% Pontos: 73.900 Máxima (pontos): 74.255 Mínima
(pontos): 73.500. Global 40
Cotação: 903,246 centavos de
dólar Variação: +0,37%.

mista e 26 empresas públicas (com 100% de controle
do governo). Em relação à
Itaipu, a União detém o controle indireto da companhia,
com 50% das ações (ABr).

Confiança do empresário cresce e atinge
maior índice desde 2012, diz CNI

Atividade econômica
cresceu 0,29% em
outubro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,7% Pontos:
73.115,44 Máxima de +1,25%
: 73.519 pontos Mínima de
+0,02% : 72.621 pontos Volume: 14,38 bilhões Variação
em 2017: 21,4% Variação no
mês: 1,59% Dow Jones: +0,61%
(18h42) Pontos: 24.801,40
Nasdaq: +0,92% (18h42) Pon-

De acordo com o Tesouro, a Petrobras e a Eletrobras, depois de sucessivos trimestres
de prejuízos, terão melhores resultados em 2017.

Divulgação

de dinheiro) e subvenções
(subsídio por meio de auxílio
monetário).
Para contabilizar os retornos para a União, o Tesouro
considerou os juros recebidos
pelos instrumentos híbridos,
os dividendos (parcela dos
lucros das estatais repassada aos acionistas, no caso
a União) e os juros sobre
capital próprio (outra forma
de a empresa distribuir parte
do lucro). Na comparação
ano a ano, a relação entre as
estatais e a União resultou
em prejuízo de R$ 750,3 milhões do Tesouro em 2012;
R$ 18,33 bilhões em 2013;
R$ 2,06 bilhões em 2015; e
R$ 17,51 bilhões em 2016.

Midiamax

s diversas formas
de ajuda da União
às estatais federais
deram mais despesas que
retorno financeiro à União
de 2012 a 2016, revelou o
Tesouro Nacional em relatório divulgado ontem (18).
As empresas custaram R$
122,31 bilhões ao governo
em cinco anos, mas geraram
retorno de R$ 89,35 bilhões.
O relatório levou em conta
três instrumentos de ajuda:
adiantamentos para futuro
aumento de capital, instrumentos híbridos de capital
e dívida (reforço de capital
das instituições financeiras por meio de títulos
públicos, em vez de aporte

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,2949 Venda: R$ 3,2954
Variação: -0,35% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48
Variação: -0,19% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,2875 Venda: R$
3,2881 Variação: -0,91% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,2700
Venda: R$ 3,4470 Variação:
-0,17% - Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 3,2955 Variação:
-0,09% - Euro (18h42) Compra:
US$ 1,1779 Venda: US$ 1,1779
Variação: +0,26% - Euro comercial
Compra: R$ 3,8850 Venda: R$
3,8870 Variação: -0,05% - Euro
turismo Compra: R$ 3,8130 Venda: R$ 4,0470 Variação: +0,1%.

mais otimismo do empresário
com relação ao próximo ano.
O indicador subiu 2,1 pontos
entre novembro e dezembro e
alcançou 61 pontos. A última
vez que superou os 60 pontos
foi em março de 2013.
Todos os segmentos analisados tiveram um aumento na
confiança tanto em relação a
novembro, quanto em relação
ao final do ano passado. Levando em consideração o porte da
empresa, os grandes empresários são as mais confiantes,
com um Icei de 60,2 pontos.
Na outra ponta, as pequenas
fecham o ano com um índice
de confiança de 55,5 pontos.
A pesquisa foi feita entre 1
e 13 de dezembro, com 2.852
empresas. Dessas, 1.118 são
pequenas, 1.080 são médias
e 654 são de grande porte.
Segundo a CNI, o Icei antecipa
tendências de produção e de
investimento (ABr).

Instituições
financeiras reduzem
projeção de inflação
O mercado financeiro continua a prever inflação abaixo do
piso da meta para este ano. A
estimativa para o IPCA caiu pela
quarta vez seguida, ao passar de
2,88% para 2,83%. A estimativa
consta do boletim Focus, uma
publicação divulgada semanalmente pelo Banco Central.
No boletim da semana passada, as instituições financeiras já
haviam reduzida a projeção para
abaixo da meta. Em setembro, a
estimativa também ficou abaixo
do piso, mas depois voltou a
ficar dentro do intervalo de
tolerância. Se a estimativa se
confirmar, será a primeira vez
que a meta será descumprida
por ficar abaixo do piso. A meta
ficou acima do teto quatro vezes:
2001, 2002, 2003 e 2015.
Nos 11 meses do ano, o
IPCA chegou a 2,5%, o menor
resultado acumulado para o
período desde 1998 (1,32%).
Em janeiro, o IBGE vai informar o resultado do IPCA neste
ano. Para 2018, a projeção do
mercado financeiro para o IPCA
caiu de 4,02% para 4%.
A expectativa do mercado
financeiro para a Selic ao final
de 2018 segue em 7% ao ano.
A estimativa para a expansão
do PIB subiu de 0,91% para
0,96% neste ano, e de 2,62%
para 2,64% em 2018 (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,89% ao
ano. - Capital de giro, 10,14% ao ano.
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI,
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.265,50 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,64% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 132,000
Variação: -1,49%.

