Bancos fecham no dia 31
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Hoje (28) é o último dia útil
do ano para atendimento ao
público nas agências bancárias,
com expediente normal para a
realização de todas as operações.
Na segunda-feira (31), as instituições financeiras não abrem para
atendimento. A população poderá
utilizar os canais alternativos,
como mobile e internet banking,
caixas eletrônicos, banco por
telefone e correspondentes para
fazer transações financeiras.

Sexta-feira,
28 de dezembro de 2018
Ano XVI – Nº 3.778
R$ 2,00
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Polícia Federal vai apurar
suposta ameaça terrorista
à posse de Bolsonaro
Polícia Federal (PF)
vai investigar em um
inquérito uma suposta ameaça de atentado na
posse do presidente eleito,
Jair Bolsonaro, marcada para
terça-feira (1º). Segundo uma
fonte da PF, a atuação do
órgão na posse presidencial
não será alterada. A autoria
é de um grupo que se define
como terrorista e reivindicou
ter colocado uma bomba em
uma igreja em Brazlândia,
região administrativa do Distrito Federal, na madrugada
de Natal - o artefato explosivo
foi desarmado pela Polícia
Militar.

A Polícia Civil começou a
investigar o caso e chegou a
um grupo autointitulado “Maldição Ancestral”, que disse ter
colocado a bomba ao lado da
Igreja Santuário Menino Jesus,
no centro de Brazlândia. As
informações foram remetidas
à PF, que tem atribuição de
investigar suspeitas de ameaças a presidentes da República.
O caso foi revelado pelo site
Metrópoles.
No site do grupo autodenominado antipolítico e terrorista,
há um texto considerado pela
Polícia Civil como ameaça a
Bolsonaro. “Se a facada não
foi suficiente para matar Bol-

A

sonaro, talvez ele venha a ter
mais surpresas em algum outro
momento, já que não somos os
únicos a querer a sua cabeça”,
diz o trecho do texto. “Dia 01
de Janeiro de 2019 haverá aqui
em Brasília a posse presidencial,
e estamos em Brasília e temos
armas e mais explosivos estocados…”, acrescentou o grupo,
que se diz “em tocaia terrorística
contra o progresso humano”.
Segundo uma fonte da PF,
o protocolo de segurança no
dia da posse, 1º de janeiro, não
será alterado por causa dessa
ameaça. A PF, no entanto,
faz apenas a segurança mais
próxima do presidente eleito.

Ensaio para a posse de Bolsonaro teve desfile de figurantes
em carro aberto.

Outros órgãos também atuarão no evento, como o GSI,
o Exército, a Força Nacional
e a Secretaria de Segurança

O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse ontem (27) que o presidente Temer
não irá prorrogar o prazo para a
adesão à renegociação das dívidas do Funrural. A prorrogação
do prazo, que acaba no próximo
dia 31, foi um pedido da futura
ministra da Agricultura, Tereza
Cristina. “Entendemos que passando de um exercício para outro
teremos, talvez, alguns impactos
orçamentários que não teríamos
condições de resolver. Isto está
sendo analisado, mas a tendência
é que não haja essa prorrogação”,
disse Marun.
Para ele, caso o próximo
governo decida, terá espaço
para conceder a prorrogação,
mas que terá dificuldades. “Se
o governo seguinte entender
que deve tratar isso de uma
forma diferente, ele terá quatro
anos para resolver essa difícil
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Governo não deve prorrogar prazo
para renegociar Funrural

Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

questão. Não é uma questão
fácil de ser resolvida”, disse. A
questão da dívida do Funrural
chegou a ser tratada na Câmara
no início do mês, quando foi
aprovado um requerimento
de urgência para a votação de

um projeto que trata do perdão
dessas dívidas, cujo valor pode
chegar a R$ 17 bilhões.
Marun informou também
que Temer irá sancionar o
Orçamento da União para o
próximo ano e que a tendência

A Receita Federal apreendeu
R$ 2,974 bilhões em mercadorias relacionadas a contrabando,
descaminho e pirataria entre
janeiro e novembro deste ano.
Esse foi o maior resultado da
história, informou ontem (27) o
órgão. Em todo o ano de 2017,
o total atingiu R$ 2,301 bilhões.
“Alcançar esses números foi
possível graças à dedicação
dos profissionais do órgão, que,
utilizando técnicas eficientes
de gerenciamento de riscos,
cada vez mais direcionam as
investigações para pessoas e
organizações que apresentam
risco de fraudes”, disse o secretário da Receita Federal,
Jorge Rachid.
Segundo Rachid, as apreensões são positivas para a
economia. “Tirar as mercadorias contrabandeadas das
ruas protege o emprego dos
brasileiros. Além disso, melhora o ambiente de negócios ao
impedir a concorrência desleal
entre produtos nacionais e os
trazidos irregularmente para o

Eletrobras confirma
leilão da Ceal
São Paulo - Em comunicado ao
mercado, a Eletrobras confirmou
ontem (27), a realização do leilão
da distribuidora Ceal, de Alagoas,
hoje (28), às 17 horas. Segundo a

“É fácil se livrar das
responsabilidades.
Difícil é escapar das
consequências por ter
se livrado delas”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Romancista brasileiro

Receita Federal/DR

Receita bate recorde em apreensão
de mercadorias irregulares

Nos meses de janeiro a novembro de 2018 foram apreendidas
29,7 toneladas de cocaína.

território nacional”, disse, em
nota. As apreensões de cigarros
também são recordes históricos.
No período de janeiro a novembro a Receita apreendeu
263 milhões de maços, superando o alcançado em todo o
ano passado, quando foram
apreendidos 222 milhões de
maços. A apreensão de drogas
aumentou em 2018. A Receita

destaca a quantidade de cocaína apreendida, principalmente nos portos brasileiros em
trabalhos de rotina da Receita
Federal. Nos meses de janeiro
a novembro de 2018 foram
apreendidas 29,7 toneladas de
cocaína. O resultado supera o
recorde anual de 2017, quando
foram apreendidas 18,07 toneladas da droga (ABr).

estatal, a Comissão de Licitação do
BNDES analisou os documentos
apresentados e considerou que
os requisitos para participação no
certame foram atendidos.
Última das seis distribuidoras
da Eletrobras a ser leiloada, a Ceal
é considerada a de maior atratividade. O BNDES, juntamente com

o Ministério de Minas e Energia,
considerou melhor dar o prazo
adicional de uma semana aos investidores para garantir a atratividade
do certame, afirmaram fontes próximas à coordenação do processo.
Entre os candidatos a levar a empresa, estão Energisa, Neoenergia,
Equatorial e Enel (AE).

Alemanha quer
reforma no Conselho
de Segurança da ONU
O ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, defendeu ontem (27) uma reforma
no Conselho de Segurança da
Organização da ONU para aumentar o número de membros
permanentes, incluindo Brasil e
Japão no grupo de países com
poder de veto. Para Maas, o Conselho não está mais atualizado.
“Creio que o equilíbrio de poder
no mundo deve ser refletido de
modo decididamente melhor”,
declarou, em entrevista à agência de notícias alemã “DPA”.
“Mesmo que seja difícil, não
nos cansaremos de colocar este
tema na agenda. Falou-se em
reformas por muito tempo sem
que tenha sido feito nenhum
progresso. Por isso, estamos
concentrando nossos esforços
junto com Japão e Brasil por
um posto permanente no Conselho”, afirmou o ministro. Para
ele, a inclusão da Alemanha
permitirá que o país se envolva
mais na resolução de conflitos
internacionais. “Acredito que
nossa responsabilidade está
crescendo. As expectativas
sobre nós são provavelmente
maiores do que nunca”, afirmou.
A partir de 1º de janeiro, o país
europeu ocupará uma das dez
vagas rotativas no grupo, que
atualmente, tem cinco membros
permanentes: Estados Unidos,
China, França, Reino Unido e
Rússia (ANSA).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: +0,38% Pontos:
85.460,20 Máxima de +0,71%
: 85.739 pontos Mínima de
-0,31% : 84.876 pontos Volume: R$ 9,7 bilhões Variação
em 2018: 11,86% Variação no
mês: -4,52% Dow Jones: -0,53%
(às18h30) Pontos: 22.757,25
Nasdaq: -2,28% (às18h30)

é de que não haja vetos ao texto
aprovado pelo Congresso no
último dia 19. O Orçamento
prevê o crescimento do PIB
em 2,5% em 2019, com uma
inflação medida pelo IPCA de
4,25%. O texto prevê ainda R$
3,382 trilhões para o pagamento de despesas, sendo R$758,7
bilhões para o financiamento da
dívida pública. O Orçamento
fixa ainda o valor do salário mínimo em R$ 1.006 e a previsão
de R$ 139 bilhões para cobrir
o déficit nas contas públicas.
Marun disse que vai viajar
para a Síria em janeiro, em
sua última ação no exercício
do cargo de deputado federal – como integrante de uma
missão parlamentar. O ministro
defendeu que as empresas brasileiras podem ter uma atuação
relevante na reconstrução do
país, que está em guerra (ABr).

Pontos: 6.405,21 Ibovespa
Futuro: +0,42% Pontos: 86.120
Máxima (pontos): 86.305 Mínima (pontos): 85.215 Global 40
Cotação: 838,095 centavos de
dólar Variação: -0,93%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,8890 Venda: R$ 3,8895
Variação: -0,84% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,97 Venda: R$ 4,07
Variação: -0,81% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,9324 Venda: R$
3,9330 Variação: +0,18% - Dólar Turismo Compra: R$ 3,8770
Venda: R$ 4,0430 Variação:
-0,66% - Dólar Futuro (janeiro)

Pública do DF, e a PF não têm
como afirmar se outros órgãos
mudarão algo no esquema de segurança. A investigação sobre a

tentativa de atentado na igreja
em Brazlândia continuará a ser
apurada pela 18ª Delegacia de
Polícia Civil (AE).

Previdência municipal

Mister Shadow/Estadão Conteúdo

O Prefeito da cidade de São Paulo, Bruno
Covas, assinou ontem (27) a Lei de Reforma da
Previdência Municipal, que amplia a alíquota de
contribuição de 11% para 14% e cria um teto para
ingressantes igual ao da iniciativa privada.

Corrida de São Silvestre
reunirá 30 mil participantes
Marcelo Camargo/ABr

O percurso tem 15 km, com largada às 8h20 na Av. Paulista.

Começou ontem (27) a
distribuição dos kits com chip
e camiseta para atletas e amadores inscritos na 94ª Corrida
Internacional de São Silvestre,
a tradicional prova que ocorre
no dia 31. O percurso tem 15
km, com largada às 8h20 na Av.
Paulista, próximo ao número
2.000, e chegada em frente ao
prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900 da mesma
avenida.
Foram confirmados os atletas
Dawitt Admasu (campeão da
São Silvestre em 2014 e 2017),
Sintayehu Hailemicheal (vice-campeão da São Silvestre em
2017), Paul Kipkemboi (campeão da Meia Maratona do Rio
deste ano), Nicholas Kieter
(segundo colocado na Volta da
Pampulha deste ano), Edwin

Cotação: R$ 3,8740 Variação:
-1,15% - Euro Compra: US$
1,1437 (às 18h30) Venda: US$
1,1438 (às 18h30) Variação:
+0,73% - Euro comercial Compra:
R$ 4,4510 Venda: R$ 4,4530
Variação: -0,07% - Euro turismo
Compra: R$ 4,4030 Venda: R$
4,6370 Variação: +0,09%.

Rotich, (segundo colocado na
Meia de Madrid em 2017) e
Mosinet Bayih (vice-campeão
na Maratona de Chicago e
campeão da Meia Maratona de
Buenos Aires).
No feminino, as atrações são
Esther Kakuri (campeã da Meia
Maratona do Rio e da Meia Maratona de Buenos Aires, ambas
em 2018) e Birtukan Alemu
(campeã da Flushing Meadowns Queens este ano). As áreas
de acesso e dispersão serão
restritas a atletas inscritos e
não será permitida a presença
de acompanhantes. A pipoca
(competidores sem inscrição)
não será permitida, uma vez
que a estrutura do evento,
como os sete postos de água e
outros serviços, não suportará
excedentes (ABr).

JUROS
CDB prefixado de 30 dias, 6,41% ao
ano. - Capital de giro, 8,70% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.281,10 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: +0,64% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 158,200
Variação: +0,13%.

