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“A coisa mais 
difícil de aprender 
na vida, é qual 
ponte precisamos 
atravessar, e qual 
devemos queimar”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +0,13% Pontos: 
58.696,69 Máxima de +0,76%: 
59.068 pontos Mínima de 
-0,37%: 58.402 pontos Volu-
me: 3,55 bilhões Variação em 
2016: 35,4% Variação no mês: 
-5,18% Dow Jones: +0,09% 
(às 18h31) Pontos: 19.952,08 
Nasdaq: +0,57% (às 18h31) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2748 Venda: R$ 3,2758 
Variação: -0,04% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2770 Venda: R$ 
3,2776 Variação: +0,23% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2470 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
estável - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,35% ao 
ano. - Capital de giro, 15,04% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.138,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: +0,45%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 119,000  
Variação: +0,42%.

Cotação: R$ 3,2750 Variação: 
-0,27% - Euro Compra: US$ 
1,0456 (às 18h31) Venda: US$ 
1,0457 Variação: +0,06% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,4220 
Venda: R$ 3,4240 Variação: 
-0,09% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,3830 Venda: R$ 3,5830 
Variação: estável.

Pontos: 5.493,63 Ibovespa 
Futuro: -0,17% Pontos: 59.630 
Máxima (pontos): 60.095 Míni-
ma (pontos): 59.300. Global 40 
Cotação: 916,532 centavos de 
dólar Variação: -0,02%.

O presidente Michel 
Temer sancionou 
com 41 vetos a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2017. O governo 
argumenta que vetou al-
guns pontos por estarem em 
“contrariedade ao interesse 
público”. 

O Congresso Nacional apro-
vou a lei que autoriza o gover-
no federal a fechar o ano com 
um défi cit primário de R$ 139 
bilhões em 2017 e prevê um 
crescimento de 1,2% no PIB. 
A partir do ano que vem, o 
Orçamento terá de seguir as 
regras previstas que estabe-
lecem um teto para os gastos 
públicos baseado na infl ação 
do ano anterior. 

O texto aprovado pelo Con-
gresso estabelece que a corre-
ção deverá ser feita pelo IPCA, 

     

Temer sanciona Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
de 2017 com 41 vetos

índice ofi cial da infl ação. No en-
tanto, a Emenda Constitucional 
95, promulgada no dia 15, limita 
o crescimento do Orçamento 
para o próximo ano a 7,2% . 
Ao justiticar o veto, o governo 
argumenta que manter o texto, 
que prevê correção diferente 
da estabelecida pela emenda, 
seria inconstitucional.

Temer vetou também o tre-
cho do Artigo 18, segundo o 
qual não poderiam ser inscritas 
em restos a pagar despesas e 
vantagens concedidas admi-
nistrativamente, classifi cadas 
como despesas de exercícios 
anteriores com pessoal, no 
âmbito do Executivo. Na justifi -
cativa, o artigo, na forma como 
estava, dava entendimento 
de que “vantagens podem ser 
concedidas administrativa-
mente, aos servidores públicos, 

o que contraria a legislação 
vigente”.

Alguns repasses de recursos 
para setores da economia e 
políticas públicas – como fun-
cionamento de universidades 
federais criadas a partir de 
2016; auxílios fi nanceiros para 
fomento das exportações; alo-
cação de recursos para trans-
portes, regularização fundiária 
e educação também foram 
vetados, sob a justifi cativa de 
que esses montantes devem 
ser aplicados “em função do 
volume de recursos disponí-
veis, levando-se em conta a 
necessidade de atendimento 
de outras despesas, especial-
mente as obrigatórias”.

No setor da saúde, ressar-
cimento de despesas com o 
tratamento de fumantes de-
fi nidos por decisões judiciais 

Presidente Michel Temer, ontem (27), acompanhado do prefeito de Maceió, Rui Palmeira, e ministros, 

durante Cerimônia de Anúncio de Investimentos em Ações para Redução dos Efeitos da Seca.

foi vetado. Segundo o governo, 
esses pagamentos signifi-
cam crescimento de despesas 
“sem constante avaliação de 
sua real necessidade”, além 
de possibilitar a inversão de 
prioridades “quando órgãos 
alocam recursos vinculados 
em programações de menor 

importância”. 
Outro trecho vetado foi do 

Artigo 77, que prevê a aplica-
ção de despesas de capital por 
empresas concessionárias de 
serviços públicos para “cons-
trução, ampliação ou conclusão 
de obras em entidades com 
atuação voltada às áreas de 

saúde, educação especial e 
assistência social”. Segundo a 
justifi cativa para o veto, a me-
dida possibilitaria repasses a 
entidades privadas sem garan-
tia de que os recursos públicos 
sejam “de fato convertidos na 
prestação de serviços para o 
cidadão” (ABr).

A poucos dias do fi m de 2016, 
cresce a expectativa para o 
sorteio da Mega-Sena da Vi-
rada. Este ano, o prêmio está 
acumulado em R$ 225 milhões 
até agora e pode aumentar até 
o sorteio, que ocorre no sábado 
(31), às 21h00. 

As apostas para garantir uma 
vida milionária já fazem parte 
dos rituais de mudança de ano 
de muitos brasileiros. Na fi la 
das lotéricas, apostadores de 
diferentes perfi s preenchem 
as cartelas. Uns mais tímidos, 
outros mais confi antes, todos 
sonhando em virar o ano com 
a conta bancária recheada. 

Uma mulher que não quis 
se identifi car diz que costuma 
jogar na Mega-Sena tradicional 
e este ano resolveu tentar pela 
primeira vez a Mega da Virada. 
“Sempre coloco os mesmos 
números. Vim fazer um exame, 
vi a lotérica e me chamou a 
atenção o número da virada. 
Quem sabe dá certo”.

Apostas podem ser feitas até as 

14h00 de sábado em qualquer 

agência lotérica.

Recolhimento do 
ICMS parcelado

A FecomercioSP considera 
bem-vindo o decreto que autoriza 
a Secretaria da Fazenda a reco-
lher em duas parcelas o ICMS das 
vendas de dezembro do setor de 
varejo, com dispensa de multa e 
juros, assinado pelo governador 
Geraldo Alckmin e que será pu-
blicada na edição de hoje (28), do 
Diário Ofi cial. Os empresários do 
comércio varejista poderão pagar 
50% do imposto referentes às 
vendas de Natal até 20 de janeiro 
e a segunda cota de 50% até 20 
de fevereiro de 2017. 

Segundo o Governo do Estado 
de São Paulo, a decisão facilita 
o recolhimento do ICMS para 
os contribuintes e representa 
um reforço no fl uxo de caixa 
para os varejistas no início do 
ano, período de queda sazonal 
no movimento do setor. Para a 
assessoria econômica da Feco-
mercioSP, o parcelamento das 
vendas é uma forma de pagamen-
to indispensável como estratégia 
dos empresários, e muitas vezes 
a única forma de viabilizar a 
negociação entre consumidor e 
lojista (AI/FecomercioSP).

Brasília e São Paulo - O 
relatório produzido pela força-
tarefa coordenada por analistas 
do TSE e integrada por espe-
cialistas da Receita, Polícia 
Federal e COAF motivou as 
diligências autorizadas pelo 
ministro Herman Benjamin e 
cumpridas pela PF na manhã de 
ontem (27). O documento foi 
produzido com base nas infor-
mações obtidas com a quebra 
dos sigilos bancários das grá-
fi cas VTPB Serviços Gráfi cos 
e Mídia Exterior Ltda, Focal 
Confecção e Comunicação 
Visual Ltda, Rede Seg Gráfi ca 
Eireli e dos sócios.

A informação consta em nota 
divulgada pela assessoria de 
comunicação do TSE. As dili-
gências foram realizadas em, 
aproximadamente, 20 locais de 
três Estados (Minas, São Paulo 
e Santa Catarina). De acordo 
com a decisão do ministro, o 
trabalho da PF deveriam se 
ater às questões eleitorais. O 

Renovação do Fies 
Os estudantes que ainda não 

concluíram a renovação do contrato 
do Fies devem fi car atentos, pois o 
prazo fi nal termina nesta sexta-feira 
(30). Outro prazo que se encerra 
amanhã (29), é para que os agentes 
fi nanceiros - Banco do Brasil e Caixa 
- recebam os Documentos de Regula-
ridade de Ma trícula (DRMs) emitidos 
a partir do dia 25 de novembro e que 
estejam com o prazo de compareci-
mento ao banco expirado.

Órgãos envolvidos na ope-
ração do Réveillon de Copa-
cabana como a prefeitura, o 
Corpo de Bombeiros e a Polícia 
Civil divulgaram ontem (27) 
o planejamento para a festa, 
que deve reunir 2 milhões de 
pessoas. A expectativa é que 
haja 865 mil turistas na cidade, 
e que a economia receba uma 
injeção de US$ 690 milhões. O 
secretário de Turismo do Rio, 
Antonio Pedro Figueira de 
Melo, destacou que 2016 foi 
um ano bom para a hotelaria 
carioca já que, além dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, a 
cidade foi benefi ciada pela alta 
do dólar.

“O dólar forte ajuda o turista 
internacional a vir”, disse ele, 
que complementou: “O turista 
brasileiro acaba fi cando no Bra-
sil e vindo para a cidade do Rio 
de Janeiro”. A taxa de ocupação 
média dos hotéis na cidade é 
de 78%, número que a secre-
taria considera positivo, já que 
houve aumento na quantidade 
de quartos disponíveis. Nos 
bairros Leme e Copacabana, a 
taxa sobe para 86% (ABr).

As ruas de Copacabana serão bloqueadas para veículos

a partir das 19h00.

Trump: ONU 
virou ‘lugar 
para ‘reuniões’

Poucos dias após a aprovação 
pela ONU da histórica resolu-
ção contra os assentamentos 
de Israel na Cisjordânia, o 
presidente eleito dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
criticou a instituição, que 
classifi cou como um “clube”. 
Em seu Twitter, Trump disse 
que “as Nações Unidas têm um 
potencial grande, mas agora é 
apenas um clube para pessoas 
se reunirem, conversarem e se 
divertirem. Triste!” 

A mensagem foi publicada 
cinco dias depois da ONU 
ter aprovado a resolução que 
condena os assentamentos 
judeus na Cisjordânia e exige 
a sua suspensão imediata. Em 
um momento inédito, o país 
liderado no momento pelo 
democrata Barack Obama, foi 
o único a se abster na votação, 
quando a medida foi aprovada. 
Donald Trump já havia dito que 
“em relação à ONU, as coisas 
serão diferentes depois de 20 
de janeiro”, quando ele assu-
mirá a Presidência dos EUA 
(ANSA).
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Divulgação

Beto Barata/PR

Desde ontem (27), comer-
ciantes podem cobrar preços 
diferentes para compras feitas 
em dinheiro, cartão de débito 
ou cartão de crédito. A MP 
764, que autoriza a prática, foi 
publicada no Diário Ofi cial da 
União. Apesar de proibida pela 
regulamentação anterior, o des-
conto nos pagamentos à vista, 
em dinheiro vivo, já vinha sendo 
praticado no comércio varejis-
ta, e segundo declarações do 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, a MP  vem somente 
“regular” tal prática. 

“Fica autorizada a diferen-
ciação de preços de bens e 
serviços oferecidos ao público, 
em função do prazo ou do ins-
trumento de pagamento utili-
zado”, diz a MP. A medida as-
sinada pelo presidente Michel 
Temer também anula qualquer 
cláusula contratual que proíba 
ou restrinja a diferenciação de 
preços. A medida faz parte de 
um pacote de medidas micro-
econômicas anunciadas pelo 
governo na semana passada 
para estimular a economia, que 

Comércio pode cobrar preço diferente para quem pagar em 

cartão, dinheiro ou cheque.

Apostas na Mega da Virada 
movimentam lotéricas

de sábado em qualquer casa 
lotérica do país. A premiação 
ocorre em três faixas: para 
apostadores de seis, cinco e 
quatro números. Se ninguém 
acertar as seis dezenas, o 
prêmio é dividido com os que 
acertaram cinco números. Não 
havendo acertadores de cinco, 
o prêmio é rateado entre os que 
acertaram quatro números. 

Desde 2009, quando ocorreu 
o primeiro concurso da Mega 
Sena da Virada, 28 brasileiros 
acertaram as seis dezenas. No 
primeiro ano, o prêmio de R$ 
144,9 milhões foi dividido entre 
dois vencedores. O maior prêmio 
acumulado foi sorteado em 2014, 
quando quatro apostadores divi-
diram R$ 263, 2 milhões. O ano 
passado teve o maior número de 
vencedores na faixa principal: seis 
apostadores (três deles do Espíri-
to Santo) dividiram o valor de RS 
247 milhões. Até hoje não houve 
vencedor solitário na primeira 
faixa de premiação (ABr).

Já o funcionário público 
Francisco Brandão Lisboa 
aposta na Mega da Virada desde 
o início do concurso, em 2009. 
Persistente, só este ano já fez 
oito apostas individuais e ainda 
está participando do bolão do 
trabalho com mais 17 colegas. 

As apostas para a Mega da 
Virada podem ser feitas até 
as 14h (horário de Brasília) 

Réveillon no Rio deve reunir 
2 milhões de pessoas

Comércio pode cobrar preço diferente 
de acordo com o pagamento

da medida. 
“Existe uma coisa que se cha-

ma concorrência. Nada impede 
aumentar o preço e depois dizer 
que o desconto é promoção. No 
mercado você tem liberdade de 
preços, não vejo que isso vai 
alterar em nada”, disse Marcel 
Solimeo, diretor do Instituto de 
Economia da Associação Co-
mercial de São Paulo. “Não vai 
mudar muito em relação ao que 
é hoje, a não ser a segurança 
para quem já faz a diferencia-
ção de preços”, completou o 
economista (ABr).

passa por um período de forte 
recessão.

Algumas entidades de defesa 
do consumidor se manifesta-
ram contra a autorização. Para 
a Proteste, é “abusiva” a dife-
renciação de preços em função 
da forma de pagamento. “Ao 
aderir a um cartão de crédito 
o consumidor já paga anuida-
de, ou tem custos com outras 
tarifas e paga juros quando 
entra no rotativo. Por isso, não 
tem porque pagar mais para 
utilizá-lo”, disse a Proteste em 
nota divulgada após o anúncio 
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Relatório  motivou 
diligências contra gráfi cas

ministro Herman Benjamin 
também decretou a quebra 
do sigilo fi scal de cerca de 15 
pessoas físicas e jurídicas, cujos 
nomes não serão divulgados 
por questão de sigilo.

A nova etapa da investigação 
sobre a chapa Dilma-Temer 
mira em aspectos eleitorais. 
A força-tarefa que rastreia 
supostas fraudes e desvios de 
recursos na campanha de 2014 
da petista e do peemedebista 
queria estender a apuração 
para outros crimes, mas por 
determinação do ministro 
Herman Benjamin - correge-
dor-geral do TSE e relator da 
Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral que pede a cassação 
da chapa -, a ofensiva nas gráfi -
cas e empresas subcontratadas 
não pode ir além do aspecto 
eleitoral. A defesa de Dilma 
disse que irá se manifestar so-
mente após ter acesso à decisão 
proferida pelo ministro Herman 
Benjamin (AE).


