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“Não são as ervas 
daninhas que 
matam a boa 
semente, mas
sim a negligência 
do camponês”.
Confúcio (551/479 a.C.)
Filósofo chinês

BOLSAS
O Ibovespa: -0,68% Pontos: 
57.255,22 Máxima estável: 
57.646 pontos Mínima de 
-1,42% : 56.829 pontos Volu-
me: 6,05 bilhões Variação em 
2016: 32,08% Variação no mês: 
-7,51% Dow Jones: -0,23% Pon-
tos: 19.896,10 Nasdaq: -0,46% 
Pontos: 5.446,37 Ibovespa 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,3005 Ven-
da: R$ 3,3009 Variação: -0,86% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 3,40 
Venda: R$ 3,50 Variação: -0,38% 
- Dólar Ptax Compra: R$ 3,3296 
Venda: R$ 3,3302 Variação: 
+0,02% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,2230 Venda: R$ 3,4600 
Variação: -0,57% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,38% ao 
ano. - Capital de giro, 16,01% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.130,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 119,500 
Variação: -0,42%

(janeiro) Cotação: R$ 3,2935 
Variação: -1,27% - Euro Compra: 
US$ 1,0437 (às 18h31) Venda: 
US$ 1,0437 (às 18h31) Variação: 
+0,09% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4414 Venda: R$ 3,4419 
Variação: -0,84% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,3630 Venda: R$ 
3,6300 Variação: +0,28%

Futuro: -0,48% Pontos: 58.245 
Máxima (pontos): 58.710 Míni-
ma (pontos): 57.815. Global 40 
Cotação: 897,882 centavos de 
dólar Variação: +0,9%

O pacote natalino do pre-
sidente Michel Temer 
trouxe cinco medidas 

na área trabalhista, além da 
possibilidade de trabalha-
dores sacarem o FGTS de 
contas que estiverem inativas. 
O anúncio, uma tentativa 
política de consolidar a “pa-
cifi cação” entre empresários 
e centrais sindicais, foi se-
guido de entrevista coletiva, 
com explicações sobre como 
fi carão as regras de trabalho 
no País. Entenda as medidas 
anunciadas:

TRABALHO - Os termos 
acordados entre patrões e 
empregados terão força de 
lei em 11 casos, entre eles 
na pactuação da jornada de 
trabalho, respeitado o limite 

     ‘Pacote natalino’ de Temer 
reúne 5 medidas na área 
trabalhista e saque do FGTS

máximo de 12 horas em um dia, 
contanto que o trabalhador não 
ultrapasse as 44 horas semanais 
e 220 horas mensais;

- O contrato de trabalho tem-
porário passará a ter vigência 
de 120 dias, prorrogáveis por 
mais 120 dias;

- O contrato de jornada par-
cial será dividido em duas mo-
dalidades: 30 horas semanais 
sem horas extras ou 26 horas 
semanais e possibilidade de até 
6 horas extras; férias passam a 
ser de 30 dias;

- Multa ao empregador por 
manter trabalhador não regis-
trado vai a R$ 6 mil; no caso de 
micro e pequenas empresas, 
multa é de R$ 1 mil;

- Programa de Seguro-Em-
prego (PSE) é renovado e 

permite redução de 30% de 
jornada e salário, com reposi-
ção de metade desse valor pelo 
governo.

FGTS - Trabalhadores po-
derão sacar valores de suas 
contas (vinculadas a empregos 
anteriores) que tenham fi cado 
inativas até 31 de dezembro de 
2015; não há limite de valor 
para o saque.

A única medida trabalhista 
editada por meio de Medida 
Provisória (MP), que passa a 
valer desde a sua publicação, 
é a criação do Programa de 
Seguro-Emprego (PSE). As 
empresas podem reduzir até 
30% da jornada e do salário do 
empregado, e o governo banca 
metade do valor corresponden-
te ao trabalhador. Está previsto 

O presidente Michel Temer assina Medida Provisória (MP) do Programa de 

Manutenção e Geração de Empregos, no Palácio do Planalto.

investimento de R$ 1,3 bilhão 
para a manutenção de 200 mil 
postos de trabalho em quatro 
anos, segundo o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira.

As demais medidas serão 
encaminhadas via projeto pelo 
Executivo, assim que os depu-
tados e senadores retornarem 
do recesso, em 2017. A partir 
daí, a expectativa é de apro-

vação em 45 a 60 dias, disse o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha. As centrais sin-
dicais elogiaram essa decisão, 
pois assim terão possibilidade 
de “discutir melhor” os temas 
no Congresso. 

O principal ponto tratado no 
projeto é a previsão de que o 
acordado entre trabalhadores 
e empresas terá força de lei em 

11 casos específi cos. Entre 
eles, o registro da jornada de 
trabalho e o acordo sobre sua 
forma de cumprimento. Essa 
cláusula precisará respeitar o 
limite de 44 horas semanais 
(48 horas quando contabi-
lizadas horas extras) e 220 
horas mensais. A CLT ainda 
restringe a jornada diária a um 
teto de 12 horas (AE).

O Governador Geraldo Al-
ckmin anunciou ontem (22), 
a liberação do tráfego de um 
novo trecho de faixa adicional 
da Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega (SP 55). Quem descer 
para o litoral sul para as festas 
de fi m de ano já contará com a 
nova pista em sua viagem de 
retorno. A ampliação também 
beneficia os moradores da 
baixada santista que passam 
a contar com maior fl uidez 
para seus deslocamentos pela 
região e com um novo viaduto 
de retorno e acesso ao bairro 
Pedreira, em São Vicente, no 
km 277 da rodovia. 

O projeto também contempla 
faixa adicional no sentido opos-
to que será entregue até maio 
de 2018. Nas obras entregues 
hoje o investimento soma R$ 

47,1 milhões. “Abrimos mais 
seis km de terceira faixa na Ro-
dovia Manoel da Nóbrega. Uma 
boa notícia para o verão, para 
os turistas, para a população 
da baixada santista”, comentou 
Alckmin. “Há dez dias entrega-
mos mais dois viadutos em São 
Vicente. Tudo isso fortalece o 
turismo, o emprego e da mais 
segurança para os usuários das 
autoestradas”, disse. 

A terceira faixa liberada hoje foi 
implantada na pista leste (sentido 
São Paulo) entre o km 274 e o km 
280 da SP 055. A obra elimina os 
congestionamentos do tráfego 
vindo do litoral sul no sentido 
Praia Grande – São Paulo. No 
trecho circulam, em média, 15 
mil veículos por dia que passarão 
a contar com viagens mais rápidas 
e mais seguras (sp.gov).

Faixa adicional benefi cia turistas e moradores da região.

Caiu o percentual 
de endividados 

O percentual de famílias 
brasileiras com dívidas encerra 
2016 em 56,6%, o menor nível 
desde maio de 2012, segundo 
dados de dezembro da pes-
quisa divulgada ontem (22) 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). Em no-
vembro, a taxa fi cou em 57,3%. 
Em dezembro de 2015, o nível 
de endividamento chegava a 
61,1%.

A pesquisa também mostrou 
uma queda do percentual de 
inadimplentes, ou seja, de 
pessoas com dívidas ou contas 
em atraso, que fechou o ano 
em 23%. A taxa é inferior aos 
23,4% de novembro deste ano 
e aos 23,2% de dezembro de 
2015. 

O percentual de famílias que 
não conseguiram pagar suas 
dívidas ou contas fecha o ano 
de 2016 em 8,7%, o mesmo per-
centual de dezembro de 2015 e 
abaixo dos 9,1% de novembro 
deste ano.

Apesar da queda dos indica-
dores, o percentual de pessoas 
que se dizem muito endividadas 
subiu de 13,5% em dezembro 
de 2015 para 13,8% em dezem-
bro deste ano. A maior parte das 
dívidas (77,1%) é com cartão 
de crédito (ABr).

Cobrança de bagagem
A OAB anunciou que vai recorrer 

à Justiça Federal para suspender 
a resolução da Anac que aprovou 
novas regras para o transporte 
aéreo de passageiros, entre elas 
o fi m da franquia de bagagens aos 
passageiros do transporte aéreo. 
De acordo com a entidade, o fi m 
da franquia vai permitir que as 
empresas aéreas possam impor 
qualquer tipo de cobrança “abusiva 
e onerosa” ao passageiro.

O diretor de Política Econômi-
ca do Banco Central (BC), Carlos 
Viana, considera que a população 
já sente a redução da infl ação no 
dia a dia, principalmente, nos 
preços de alimentos. Para ele, já é 
possível sentir “certo alívio”, com 
aumento do poder de compra dos 
trabalhadores. Viana apresentou 
ontem (22), em Brasília, o Relató-
rio de Infl ação do quarto trimestre 
do ano. No documento, o BC 
projeta o IPCA em 6,5%, no limite 
da meta de infl ação para 2016. A 
nova estimativa está 0,1 ponto 
percentual abaixo da divulgada 
em setembro (6,6%).

A meta de infl ação tem como 
centro 4,5% e limite superior 
de 6,5% neste ano. Para 2017, 
o teto é 6%, mas a projeção do 
BC indica infl ação no centro 
da meta (4,5%). A estimativa 
para 2017 é 4,4%. Em 2018, a 
expectativa é de infl ação ainda 
mais baixa: 3,6%. Viana disse 
que o BC foi surpreendido 
positivamente com as taxas de 

Empresários de São Paulo 
disseram que as vendas de 
Natal devem crescer 3% este 
ano. O resultado aparece em 
sondagem – divulgada ontem 
(22) - feita pela Fecomercio-
SP e realizada com 100 lojistas 
entre os dias 15 e 19 de dezem-
bro. É a primeira vez, desde 
2012, que a projeção é otimista. 
Naquele ano, a estimativa era 
de crescimento de 4%. Os lo-
jistas que comercializam bens 
semiduráveis como roupas e 
calçados estão mais confi antes 
e esperam crescimento de 7% 
nas vendas, enquanto os em-
presários do setor de duráveis 
(eletrodomésticos, móveis, 
carros, etc) projetam alta de 
apenas 1%. 

Os dados mostram ainda 
que 50% dos empresários 
estão realizando algum tipo 
de promoção para melhorar 
as vendas, focando principal-
mente nos descontos especiais 
(68%). Outros 12% optaram 
por oferecer facilidades no pa-
gamento parcelado sem juros 
e 12% disponibilizaram ofertas 
especiais como promoções 
do dia, da semana ou mês. A 

Lojistas facilitam as formas de pagamento para expandir o 

consumo.

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
garantiu ontem (22), que os 
juros do cartão de crédito cai-
rão pela metade nos próximos 
90 dias. Disse também que o 
Banco Central já conseguiu 
acordo com os bancos para que 
as taxas caiam até o fi m do pri-
meiro trimestre de 2017. “Há, 
sim, o compromisso de todos 
os agentes envolvidos de que a 
taxa de juros do rotativo estará 
pela metade do que é hoje ao fi m 
do primeiro trimestre de 2017”, 
disse o ministro, após almoço 
com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia.

Segundo Meirelles, a redu-
ção das taxas é factível nesse 
prazo, porque a economia já dá 
mostras de melhoria e porque 
outras medidas já foram adota-
das, como a universalização do 
acesso dos cartões de crédito a 
qualquer “maquininha”. Adian-
tou também que o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
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Brasília - As propostas de mu-
dança na legislação trabalhista 
apresentadas ontem (22), pelo 
ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, foram bem recebidas 
pela FecomercioSP. Apesar 
de considerar que elementos 
como os ajustes na contratação 
por tempo parcial benefi ciam o 
comércio, o vice-coordenador 
da Comissão de Assuntos Sindi-
cais da entidade, Ivo Dall’Acqua 
Júnior, vê pouco efeito imediato 
em geração de empregos.

“Para a geração de empregos, a 
economia ainda tem que dar um 
pouco mais de ar pra gente res-
pirar”, comenta Ivo, ao lembrar 
que o início do ano é um período 
de enxugamento de quadros no 
comércio, que acompanha as 
liquidações após as festas. Entre 

Empresários apostam em alta 
de 3% nas vendas para o Natal

expectativa de 64% dos empre-
sários é a de que o consumidor 
compre com cartão de crédito 
e 32% acreditam o pagamento 
à vista com dinheiro, cheque 
e cartão de débito esteja em 
segundo plano. 

A sondagem aponta, ainda, 
que 22% dos entrevistados 
acreditam que o estoque está 
maior em relação ao ano pas-
sado. Lojistas que disseram que 
não contrataram funcionários 
temporários para o Natal che-
gam a 86%. Com isso, apenas 
14% dos empresários afi rmaram 

que contrataram temporários e 
destes, 57% estão contratando 
até quatro funcionários.

O mesmo percentual (57%) 
costuma efetivar o temporá-
rios, entretanto, apesar de 
parecer positivo, este patamar 
é praticamente igual ao de 2015 
e muito abaixo da média entre 
2010 e 2014, que foi de 79%. 
Com relação às propagandas 
durante o período natalino, 68% 
dos entrevistados afi rmaram 
que não investiram, enquanto 
30% estão fazendo alguma ação 
publicitária (ABr).

Alckmin entrega nova faixa 
da Manoel da Nóbrega

Medidas para cartão de 
crédito em vigor no 1º tri

deve decidir na reunião de 
janeiro pela limitação do prazo 
do crédito rotativo a no máximo 
30 dias. “A partir de 30 dias, 
o saldo poderá ser parcelado 
em até 24 meses, com taxa de 
juros menor que a do rotativo”, 
detalhou. 

Meirelles enfatizou que a 
situação econômica brasileira 
“já é e será” outra, ainda de 
forma mais visível a partir do 
fi m do primeiro trimestre do 
próximo ano (AE).

, q ,

Já é possível sentir “certo 
alívio” na infl ação

infl ação. “Claramente passa-
mos a ter um comportamento 
mais favorável da infl ação de 
alimentos”, afi rmou.

Viana disse, também, que o 
Copom, responsável por defi -
nir a taxa básica de juros, vai 
analisar o resultado “com toda 
calma” para tomar sua decisão 
nos dias 10 e 11 de janeiro. “O 
indicador vai se incorporado ao 
conjunto de informações que o 
Copom considera nas suas reu-
niões”, acrescentou (ABr).

, q p p ç
Só propostas trabalhistas não 

estimulam emprego
as medidas, a que mais dialoga 
com as demandas do varejo é a 
do trabalho por tempo parcial. 
O governo propôs ampliação de 
contratação das atuais 25 horas 
para até 26 horas semanais, com 
acréscimo de 6 horas extras. 
Também é possível ampliar a 
contratação para 30 horas se-
manais, sem horas extras.

O varejo costuma defender esse 
modelo de contratação como uma 
saída para facilitar a composição 
das escalas de trabalho. Uma 
demanda antiga, por exemplo, é 
que os trabalhadores pudessem 
ser contratados para trabalhar 
por apenas poucas horas por dia 
nos horários de maior fl uxo de 
clientes nas lojas ou então que 
houvessem contratos apenas 
para os fi nais de seman (AE).


