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BOLSAS
O Ibovespa: +1,23% Pontos: 
84.083,51 Máxima de +2,13% 
: 84.831 pontos Mínima de 
+0,07% : 83.124 pontos Volume: 
R$ 15,84 bilhões Variação em 
2018: 10,05% Variação no mês: 
5,98% Dow Jones: +1,63% Pon-
tos: 24.984,55 Nasdaq: +2,95% 
Pontos: 7.318,34 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7047 Venda: R$ 3,7052 
Variação: -0,88% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: -0,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7008 Venda: R$ 
3,7014 Variação: -0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6900 
Venda: R$ 3,8530 Variação: 
-0,77% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,16% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.232,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,11% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,200 
Variação: -1,56%.

bro) Cotação: R$ 3,7095 Variação: 
-0,66% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,137 Venda: US$ 1,1371 
Variação: -0,23% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2120 Venda: R$ 
4,2140 Variação: -1,1% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2100 Ven-
da: R$ 4,3670 Variação: -1,36%.

Futuro: +1% Pontos: 84.545 
Máxima (pontos): 85.545 Míni-
ma (pontos): 83.880. Global 40 
Cotação: 850,030 centavos de 
dólar Variação: +1,32%.

“Rara é a pessoa capaz 
de pesar os defeitos 
dos outros, sem botar 
um dedinho na balança 
para acusar um pouco 
mais do peso”.
Carlos Lacerda (1914/1977)
Político brasileiro

Um pouco mais de um 
terço (37%) das com-
pras da Black Friday 

deste ano, a megaliquidação 
do varejo marcada para a 
penúltima sexta-feira de 
novembro, é antecipação de 
compras de Natal. No caso de 
itens de vestuário, essa fatia é 
bem maior e chega a 53% do 
faturamento da megapromo-
ção. Já para os eletrônicos, a 
participação está abaixo da 
média e corresponde a 32% 
das vendas.

Os dados fazem parte de 
uma pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC) em parceria com a 

 Um terço de vendas 
da Black Friday será 
antecipação do Natal

Ferraz Pesquisa de Mercado para 
saber as grandes tendências do 
evento deste ano. Nos últimos 
anos, varejistas e especialistas 
em mercado de consumo já 
tinham notado que a Black 
Friday vinha tomando espaço 
do faturamento do Natal. No 
entanto, não havia um dado que 
mostrasse a ordem de grandeza 
desse deslocamento de vendas. 

“Essa é a grande revelação”, 
afi rma o presidente da SBVC, 
Eduardo Terra. Apesar da 
insegurança por parte dos 
consumidores provocada pelo 
desemprego em níveis elevados 
e pelo período pré-eleitoral, a 
enquete mostra que a totalidade 

dos entrevistados quer aprovei-
tar a liquidação. O desembolso 
médio nesses canais de vendas 
deve ser de R$ 1.283 por pessoa. 
No ano passado, foi de R$ 1.178.

De acordo com o Ebit, o 
comércio eletrônico deve 
faturar R$ 2,43 bilhões na 
Black Friday deste ano, alta 
de 15% na comparação com 
o ano passado. O número de 
pedidos pode registrar uma 
expansão de 6,4%, passando 
de 3,76 milhões para 4 milhões. 
A desconfi ança dos brasileiros 
nas promoções é elevada. Para 
67% dos entrevistados, as pro-
moções ainda não estão num 
patamar sólido (AE).

Apesar da insegurança provocada pelo desemprego, a enquete mostra que

a totalidade dos entrevistados quer aproveitar a liquidação.

As vendas do Tesouro Direto 
superaram os resgates em R$ 
839,3 milhões em setembro. De 
acordo com os dados do Tesouro 
Nacional, divulgados ontem 
(25), as vendas do programa 
atingiram R$ 1,761 bilhão no 
mês passado. Já os resgates 
totalizaram R$ 921,9 milhões.

Todos os resgatas são de 
recompras de títulos públicos. 
Não houve resgates relativos a 
vencimentos, ou seja, quando 
o prazo do título acaba, e o 
Tesouro precisa reembolsar o 
investidor com juros.

Os títulos mais procurado 
pelos investidores foram os 
vinculados à taxa Selic, cuja 
participação nas vendas atingiu 
40,8%. Os títulos corrigidos pela 
infl ação (IPCA) corresponde-
ram a 32,9% do total da vendas, 
enquanto os prefi xados, com 
juros defi nidos no momento da 
emissão, foram 26,3%. O esto-
que alcançou R$ 51,6 bilhões no 
fi m de setembro, um aumento 

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e os tribunais de 
Contas da União (TCU) e dos 
estados criaram um comitê para 
fazer um pente-fi no de todas as 
obras paralisadas do país, com o 
objetivo de tentar destravá-las. 
Segundo o presidente do CNJ, 
ministro Dias Toffoli, o objetivo 
é ter um primeiro diagnóstico 
concluído em até 30 dias, “ten-
do como foco a infraestrutura, 
a saúde, a educação e a segu-
rança pública”.

O presidente do TCU, Rai-
mundo Carreiro, apresentou 
números preliminares do órgão, 
relativos a contratos na esfera 
federal. Dos cerca de 40 mil 
contratos escrutinados até 

agora, 14.403 estão com obras 
paralisadas, cujo orçamento 
soma R$ 144 bilhões. Das obras 
paradas, o TCU identificou 
2.292 relativas ao PAC do go-
verno federal, que concentram 
a maior parte dos recursos não 
aplicados, de R$ 127 bilhões.

A maioria das obras paradas 
são ligadas à infraestrutura, 
mas incluem creches, escolas, 
postos de saúde e outros tipos 
de construção. As razões para 
as paralisações vão desde aban-
dono de empresa a questões 
ambientais, disputas jurídicas 
e falta de recursos, embora 
a maior parte diga respeito a 
projetos defi cientes que ne-
cessitam de retifi cação (ABr).

Das obras paradas, 2.292 são relativas ao PAC

do governo federal.

Propaganda eleitoral
Termina hoje (26) o horário da 

propaganda eleitoral gratuita em 
rádio e televisão, assim como a 
divulgação de campanha paga na 
imprensa escrita e o prazo para os 
debates. Amanhã (27) é o último 
dia para propaganda eleitoral com 
alto-falantes, entre as 8h e 22h. O 
prazo é o mesmo para a distribuição 
de material gráfi co, caminhada, car-
reata, passeata ou carro de som que 
transite pela cidade divulgando mú-
sicas ou mensagens de candidatos.

Tribuna Amapaense

A temporada 2018/2019 de 
cruzeiros marítimos terá impac-
to na economia brasileira acima 
de R$ 2 bilhões, considerando 
15% de aumento no total de 
viajantes embarcados, em re-
lação à temporada anterior de 
2017/2018, disse ontem (25)  o 
presidente da Associação Bra-
sileira de Cruzeiros Marítimos 
(Clia Brasil), Marco Ferraz. 

Na temporada 2017/2018, 
foram injetados na economia 
mais de R$ 1,792 bilhão, resulta-
do11,5% superior ao do período 
2016/2017, o que signifi ca um au-
mento de R$ 185 milhões. A tem-
porada de cabotagem 2018/2019, 
em que os navios fi cam só na costa 
da Argentina, Brasil e Uruguai, 
totaliza sete embarcações, igual 
número da temporada passada. 
Ferraz destacou, porém, que os 
navios vão fi car mais tempo na 
costa brasileira. 

A temporada de cruzeiros 2018/2019 deve embarcar 470 mil 

viajantes, contra 418 mil do período anterior.
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Rio - O candidato do PSL à 
Presidência, Jair Bolsonaro, 
afi rmou na tarde de ontem (25), 
que, se eleito, não vai fechar 
a fronteira com a Venezuela. 
Ele se comprometeu ainda em 
nomear um ministério “técni-
co”. Bolsonaro cobrou mais 
empenho dos parlamentares 
de seu grupo político - o PSL 
elegeu 52 deputados federais. 
“Do nosso pessoal eu quero 
mais empenho do que eles 
estão demonstrando agora. 
Em São Paulo, por exemplo, a 
preocupação número um não é 
eleger um ou outro candidato a 
governador, e sim somar votos 
para a nossa candidatura”.

Questionado sobre a situação 
da Venezuela, ele negou que 
pretenda tomar qualquer me-
dida drástica. “Ninguém quer 
fazer guerra com ninguém. A 
Venezuela é uma coisa que 
não poderia deixar chegar 
onde chegou. É uma fronteira 
seca, não seria a melhor medi-
da fechá-la. Temos de buscar 
maneiras, talvez junto à ONU, 
de fazer ali campos de refugia-
dos, para buscar solução para o 
caso. O governo não pode dar 
as costas para a Venezuela”.

Sobre não estar apoiando ne-
nhum candidato a governador, 
em alguns Estados como São 
Paulo e Rio, Bolsonaro afi rmou: 
“Eu quero neutralidade porque 

O presidenciável pelo PSL, 

Jair Bolsonaro.
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o São Paulo - Numa queixa às 
notícias falsas disseminadas pe-
las redes sociais para favorecer 
seu adversário, o ex-prefeito 
Fernando Haddad classifi cou a 
campanha como “a mais baixa 
de todos os tempos”. Segundo 
ele, Jair Bolsonaro, candidato 
do PSL, é o maior responsável 
pelo nível da disputa pela su-
cessão presidencial.

“É a campanha mais baixa 
de todos os tempos porque 
ele Bolsonaro quis criar esse 
clima. Esse clima favorece a 
campanha dele”, declarou o 
petista.

O candidato concedeu en-
trevista após se reunir com a 
ex-presidente da Costa Rica 
Laura Chinchilla, que chefi a a 
missão da  OEA que acompanha 
o processo eleitoral brasileiro. 
Haddad disse que entregou 
a OEA um material sobre o 
uso ilegal de redes sociais, 
especialmente o WhatsApp, no 
primeiro turno. Segundo ele, os 
últimos três dias da campanha 
do primeiro turno foram mar-
cados por uma “avalanche” de 
notícias falsas. O presidenciá-
vel pediu atenção da OEA para 
que o mesmo não se repita até 
domingo.

Haddad, que viajou para o 
Nordeste, informou que voltará 
a São Paulo para, amanhã(27), 
encerrar sua campanha na fa-

Fe
lip

e 
R

au
/E

st
ad

ão
 C

on
te

úd
o

O presidenciável pelo PT, 

Fernando Haddad. 

Paulo Pinto/Fotos Públicas

Cruzeiros marítimos injetarão mais de 
R$ 2 bilhões na economia

anterior. “A estratégia de fi car 
mais na temporada e com mais 
roteiros acabou equivalendo, 
como se tivesse um navio a 
mais”. A média por navio é de 
60 mil viajantes embarcados.

De acordo com pesquisa feita 
pela FGV, o impacto direto, 
indireto e induzido de cada 
cruzeiristas, como são cha-
mados os viajantes, na cidade 
onde aporta, é de R$ 520. Por 
esta conta, Ferraz disse que, se 
a cidade de Armação dos Bú-
zios, na Região dos Lagos (RJ), 
receber 100 mil cruzeiristas, 
a cidade terá R$ 52 milhões 
de impacto devido aos navios 
de cruzeiro. Na temporada 
anterior, o impacto econômico 
médio gerado por cada cruzei-
rista nas cidades de escala foi 
R$ 515. Ferraz revelou que, 
na temporada passada, foram 
criados 27 mil empregos (ABr). 

O primeiro transatlântico 
tem chegada ao porto do Rio 
de Janeiro prevista para o dia 
19 de novembro, e o último 
sairá no dia 14 de abril. “Com 
isso, a gente aumentou em 

15% a oferta de leitos”. Para os 
133 roteiros ofertados, o total 
de camas a serem vendidas 
alcança 500 mil. Deverão ser 
embarcados 470 mil viajantes, 
contra 418 mil na temporada 

CNJ e TCU farão diagnóstico 
de obras paralisadas

Se eleito, Bolsonaro vai 
nomear ministério ‘técnico’

Haddad: campanha é ‘a mais 
baixa de todos os tempos’

não está garantida minha elei-
ção no próximo domingo, e a 
eleição mais importante para 
quem está do meu lado é a 
minha, nos Estados que cada 
eleitor decida o melhor”. Caso 
seja eleito, Bolsonaro afi rmou 
que seu primeiro ato vai ser “a 
nomeação de um ministério 
técnico, que realmente possa 
corresponder aos anseios do 
povo brasileiro e não de agre-
miações político-partidárias”.

Perguntado por um repórter 
se sabia que está programado 
para o próximo domingo um 
protesto LGBT na porta da 
sua casa, Bolsonaro retrucou: 
“Você pode ir lá”. Na sequência, 
começou a rir (AE).

vela de Heliópolis. Ele negou, 
contudo, que a decisão de fe-
char a campanha na periferia 
de São Paulo seja uma reposta 
ao discurso do rapper Mano 
Brown, que cobrou que o PT 
retomasse a comunicação com 
suas bases. “Já estava planeja-
do”, afi rmou o ex-prefeito.

Disse que, com o apoio de 
Ciro Gomes, candidato do PDT 
no primeiro turno, fi ca mais 
fácil reverter a desvantagem 
para Bolsonaro indicada pelas 
pesquisas de intenção de voto. 
Ele também aproveitou para 
destacar a importância das 
declarações de voto no petista 
feitas por Marina Silva e Alberto 
Goldman (AE).

Vendas no Tesouro Direto superam 
resgates em R$ 839,3 milhões

de 2,32% em relação a agosto 
(R$ 50,4 bilhões) e de 8,36% 
em relação a setembro do ano 
passado (R$ 47,6 bilhões).

Em relação ao número de 
investidores, 133.877 novos 
participantes cadastraram-se no 
programa no mês passado. O nú-
mero total de investidores atingiu 
2.660.585. Nos últimos 12 meses, 
o total de investidores acumula 
alta de 60%. O número de inves-
tidores ativos chegou a 696.514, 
aumento de 28,5% em 12 meses. 
A utilização do Tesouro Direto 
por pequenos investidores pode 
ser observada pelo considerável 
número de vendas até R$ 5 mil. 
O valor médio por operação foi 
de R$ 6.391,30. Os investidores 
continuam preferindo papéis de 
prazo mais curto. Os títulos de 
um a cinco anos concentraram 
46,9% das vendas. Os papéis de 
cinco a dez anos corresponderam 
a 36,4%, e os de mais de dez anos 
de prazo representaram 16,7% 
das vendas (ABr).


