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Trabalhadores com direito ao
abono salarial ano-base 2015 têm
até quinta-feira (28) para sacar o
beneficio. Esse é o prazo final e
não haverá nova prorrogação. Até
o fim de novembro, 1,4 milhão de
brasileiros com direito ao benefício
ainda não tinham sacado o dinheiro.
Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 e ganhou até 2 salários
mínimos, pode retirar o dinheiro em
qualquer agência da Caixa.
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Ministro admite que governo
negocia crédito da Caixa em
troca de votos pela reforma

Alex Régis

A maior parte dos shoppings está localizada na Região Sudeste
do país (50,54%).

As vendas em shoppings
centers de todo o país tiveram
crescimento nominal (sem
considerar a inflação) de 6%
neste período do Natal, na
comparação com o período
ano anterior, segundo levantamento da Alshop, divulgada
ontem (26), na capital paulista.
O faturamento estimado, que
levou em conta o mês de dezembro, foi de R$ 51,2 bilhões.
De acordo com Nabil Sahyoun,
presidente da Alshop, a alta de
6% significa inversão da curva
de queda, já que, nos últimos
dois natais, o setor havia apresentado retração.
“A gente pode festejar”, disse Sahyoun. No ano passado,
houve queda 3% no Natal. Em
2015, a redução foi de 2%. “São
boas perspectivas com todas as
reformas, a taxa de desemprego

caindo, as contas inativas do
FGTS, que injetaram mais de
R$ 44 bilhões, o saque do PIS/
Pasep e a taxa Selic em 7%.
Estamos tendo um retorno ao
emprego, de forma lenta, mas
é importante essa recuperação.
São todos números importantes
para esse inicio de retomada do
crescimento”, avaliou.
A estimativa é que os 773
shoppings brasileiros tenham
movimentado R$ 147,5 bilhões
durante o ano de 2017, alta de
5% em relação a 2016. Por segmentos, brinquedos respondem
pelo maior crescimento, correspondente a 10%. Em segundo
lugar estão óculos, bijuterias e
acessórios, com 9,5%. Artigos
para animais de estimação
ficaram em terceiro lugar, com
7,5%. Eletrodomésticos e celulares tiveram 6% cada um (ABr).

Exportação de pescado para a
União Europeia é suspenso
O Ministério da Agricultura
suspendeu temporariamente
a exportação de pescado para
a União Europeia (UE). A medida preventiva entra em vigor
no dia 3 de janeiro de 2018 e
será acompanhada de um plano
de ação para responder aos
questionamentos apresentados
depois da missão de auditoria
dos europeus em solo brasileiro, ocorrida em setembro
de 2017.
A suspensão foi anunciada
ontem (26) pela pasta com o
objetivo de evitar a possível
suspensão unilateral pela UE e
ter uma posição mais favorável
para retomar as exportações
assim que os problemas relatados forem resolvidos. Ao
mesmo tempo, busca formas
de implementar a colaboração
com outros órgãos públicos
para inspeção sanitária nas
embarcações, por exemplo,

item bastante criticado pelos
europeus.
Segundo a pasta, as autoridades sanitárias europeias entendem que os pescados fazem
parte de um único contexto,
independentemente de serem
peixes de captura ou espécies
de cultivo. A auditoria da UE
concentrou-se nas indústrias
que processavam o pescado de
captura para exportação. Por
isso, o Ministério da Agricultura
solicitará aos europeus que separem as exigências sanitárias
dos peixes de captura dos de
aquicultura. O governo brasileiro entende que são matrizes
diferentes, com contaminantes
e riscos diferente, e não podem
ser tratados da mesma maneira.
Em 2016, o Brasil exportou US$
33,1 milhões em pescado. Até
30 de novembro, as exportações de pescado somavam US$
21,8 milhões (ABr).
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que manifestou seu otimismo
em relação à aprovação da
PEC. Afirmou que a confiança
da aprovação do texto vem de

conversas com parlamentares
nos últimos dias e disse ver cada
dia menos pessoas dizendo que
não votarão a PEC “de jeito

nenhum”. O ministro evitou
dar o número de votos que
o governo contabiliza hoje
(AE).

Sistema antifraude já economizou
R$ 678 milhões aos cofres públicos

Itaipu obteve a quarta
melhor produção da
história
A Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR),
deve fechar o ano com uma
produção de 96 milhões de
megawatts-hora (MWh), um
milhão de MWh a mais do que
a projeção inicial para 2017.
Ontem (26), a usina ultrapassou a geração de 94,7 milhões
de megawatts-hora (MWh)
obtida em 2008.
A geração de 2017 ficará
atrás apenas dos três melhores
anos da história da operação:
em 2012, a usina gerou 98,3
milhões de MWh; em 2013, foram 98,6 milhões de MWh e, em
2016, bateu o recorde mundial,
com 103,1 milhões de MWh.
A direção da usina considera
que o resultado deste ano ficou
acima das expectativas, apesar
de ter sido um ano com poucas
chuvas.
Em 2016, Itaipu atendeu 76%
do mercado paraguaio e 17% do
mercado brasileiro de energia
elétrica (ABr).

Há um ano, o combate às
fraudes no Seguro Desemprego
ganhou um novo e poderoso
aliado. Lançado pelo Ministério
do Trabalho (MT), o sistema antifraude consiste em uma plataforma tecnológica que amplia a
capacidade de identificação de
requerimentos suspeitos para
bloquear os pagamentos indevidos. De dezembro de 2016 a
dezembro deste ano, o sistema
bloqueou 52 mil requerimentos
em todo o país, impedindo o
pagamento indevido de mais
de R$ 678 milhões aos cofres
públicos.
O Estado do Maranhão é o
líder do ranking, com 16.427
pedidos bloqueados, seguido
de São Paulo, que concentra a
maior população do país, com
9.328 pedidos, e, em terceiro lugar, o Pará, com 3.363.
“Agora tudo mudou. Quando o
ministério implantou o sistema
antifraude, a auditagem passou

explica o ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira.
O sistema faz o cruzamento
com todas as bases de dados
do MT, como o Caged, além da
Receita e Caixa. A partir desse
cruzamento, filtros e análises
são realizadas. As fraudes são
comunicadas à Polícia Federal.
Quem tiver o Seguro Desemprego bloqueado será comunicado
e deverá procurar o Ministério
do Trabalho, pois existem casos
em que o próprio trabalhador
não sabe que seus dados foram
utilizados por fraudadores.
O ministro do Trabalho lembra que as fraudes provocam a
perda de recursos destinados
a trabalhadores demitidos, que
dependem do Seguro Desemprego até voltarem ao mercado.
Antes, quando se identificava
um requerimento suspeito, não
havia como impedir a liberação
enquanto não se confirmasse a
fraude (MTE).

Ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira.

a ser feita com a aplicação de soluções tecnológicas avançadas.
Como já vimos, os resultados
foram imediatos. Hoje, não só
é possível estancar a sangria
de recursos públicos desviados
do Seguro Desemprego por
quadrilhas, mas também podemos identificar os culpados”,

Câmara pode ir ao STF contra Governo registra primeiro
perda de mandato de Maluf superávit para novembro

Brasília - O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, se reune
hoje (27) com técnicos da Casa,
para definir os argumentos da
ação judicial que deve ser protocolada nesta semana no STF
sobre a tramitação da cassação
do mandato do deputado Paulo
Maluf (PP-SP).
Os assessores da presidência
da Câmara estão finalizando o
parecer sobre o caso e a recomendação é que a Casa questione a interpretação da Corte
em defesa da prerrogativa do
plenário do Parlamento de dar
a palavra final sobre a perda
do mandato do deputado. O
parecer será apresentado hoje
e caberá a Maia confirmar se vai
judicializar a questão ou não.
“Estou esperando o estudo da
assessoria”, desconversou Maia.
Ao determinar o início imediato do cumprimento da
pena, o ministro do STF Edson
Fachin ordenou que a Câmara
declare a perda do mandato
de Maluf. Os técnicos da Casa
entendem que a Constituição é
clara no artigo 55 sobre a votação no plenário e dizem que a
tramitação da medida começa
pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). A tendência é
que Maia questione a interpretação defendida pela 1ª Turma
de que a Corte pode decretar
a perda do mandato em razão

Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia.

de condenação criminal de
parlamentar, deixando à Câmara o papel de simplesmente
referendar a decisão do STF.
Maia deve argumentar que
essa competência é exclusiva
do Legislativo. A ação que pode
sair da Câmara deve apontar a
divergência de interpretação
entre as duas turmas do STF,
forçando assim uma decisão
final do pleno da Corte. Enquanto a 1ª Turma entende que
a perda do cargo pode ser feita
de ofício, a 2ª Turma avalia que o
plenário do Legislativo precisa
se reunir para deliberar sobre
a cassação. Qualquer que seja
a decisão, a Câmara não deve
questionar o mérito da condenação (AE).

CÂMBIO

BOLSAS
“Liberdade é sempre
a liberdade de quem
pensa de modo
diferente”.

Marun negou que esteja promovendo “chantagem” com governadores e prefeitos e destacou
que os financiamentos da Caixa “são ações de governo”.
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A alta da arrecadação provocada pela recuperação da
economia e o pagamento de
concessões referentes ao leilão
de usinas hidrelétricas, fizeram o Governo Central obter
o primeiro resultado positivo
para meses de novembro em
quatro anos. No mês passado,
o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central
registraram superávit primário
de R$ 1,348 bilhão. O resultado
primário leva em conta a diferença entre receitas e despesas,
desconsiderando os juros da
dívida pública.
Desde 2013, o Governo Central não fechava novembro com
resultado positivo. No mesmo
mês do ano passado, o Governo
Central tinha registrado déficit
de R$ 38,467 bilhões, o pior resultado da história para o mês.
O resultado de novembro diminuiu para R$ 101,919 bilhões
o déficit primário acumulado
em 2017, ainda o pior valor
registrado para os 11 primeiros
meses do ano desde o início da
série histórica, em 1997. Na
semana passada, o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira,
disse que a equipe econômica
tem condições de cumprir a
meta com pequena folga.
No mês passado, o governo
contou com dois fatores para
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Venda em shoppings
cresce 6% no Natal

que seja aprovada a reforma da
Previdência, que é uma questão
que entendemos hoje de vida ou
morte para o Brasil”, justificou.
O ministro disse que os parlamentares ligados aos governadores também terão aspectos
eleitorais positivos com os financiamentos aos governos locais.
“Olha, não entendo que seja uma
chantagem o governo atuar no
sentido de que um aspecto tão
importante para o Brasil se torne
realidade, que é a modernização
da Previdência”, afirmou. “Não
é retaliação aos governadores,
é pedido de apoio”, completou.
Em reunião ontem com o
presidente Temer, Marun disse
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O

Marun negou que esteja
promovendo “chantagem” com
governadores e prefeitos e destacou que os financiamentos da
Caixa “são ações de governo”.
O peemedebista disse que o governo está pedindo apenas uma
“ajuda” em troca dos votos pela
reforma. “Financiamentos da
Caixa são ações de governo. Senão, o governador poderia tomar
esse financiamento no Bradesco,
não sei onde. Obviamente, se são
na Caixa, no Banco do Brasil, no
BNDES, são ações de governo,
e nesse sentido entendemos
que deve, sim, ser discutida
com esses governantes alguma
reciprocidade no sentido de

Antônio Augusto/Ag.Câmara

ministro da Secretaria
de Governo, Carlos
Marun, admitiu ontem
(26), que o Palácio do Planalto
está pressionando os governadores e prefeitos a trabalhar a
favor da aprovação da reforma
da Previdência em troca da liberação de recursos do governo
federal e financiamentos de
bancos públicos, como a Caixa.
“O governo espera daqueles
governadores que têm financiamentos a serem liberados,
como de resto de todos os
agentes públicos, reciprocidade no que tange à questão
da (reforma da) Previdência”,
disse o ministro.

Ministro do Planejamento
Dyogo Oliveira.

impulsionar as receitas. Além da
recuperação econômica, que fez
a arrecadação federal subir em
novembro, o Tesouro reforçou
o caixa com o pagamento de R$
12,1 bilhões dos leilões para renovar a concessão de quatro usinas
hidrelétricas da Cemig. Neste
mês, o Tesouro receberá R$ 10
bilhões dos leilões de concessão
de petróleo e gás e R$ 3 bilhões
de concessões de aeroportos
leiloados no início do ano.
Os recursos extras fizeram
as receitas líquidas do Governo
Central subir 3,5% de janeiro
a novembro em valores nominais. Ao descontar a inflação,
no entanto, a variação real cai
para zero (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,89% ao
ano. - Capital de giro, 10,50% ao ano.
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI,
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.
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