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BOLSAS
O Ibovespa: -0,65% Pontos: 
85.136,10 Máxima de -0,02% 
: 85.684 pontos Mínima de 
-2,11% : 83.892 pontos Volu-
me: R$ 9,45 bilhões Variação 
em 2018: 11,43% Variação no 
mês: -4,88% Dow Jones: +3,99% 
(às 18h40) Pontos: 22.661,60 
Nasdaq: +4,05% (às 18h40) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9216 Venda: R$ 3,9226 
Variação: +0,95% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,01 Venda: R$ 4,11 
Variação: +0,82% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9252 Venda: R$ 
3,9258 Variação: +1,04% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8700 
Venda: R$ 4,0700 Variação: 
+0,74% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado 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$ 1.273,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: 0,09% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 158,000 Variação: 
+1,22%.

Cotação: R$ 3,9190 Variação: 
+0,44% - Euro Compra: US$ 
1,1354 (às 18h40) Venda: US$ 
1,1355 (às 18h40) Variação: 
-0,42% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,4540 Venda: R$ 4,4560 
Variação: +0,54% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3830 Venda: R$ 
4,6330 Variação: +0,78%.

Pontos: 6.443,47 Ibovespa 
Futuro: -0,28% Pontos: 85.760 
Máxima (pontos): 86.025 Míni-
ma (pontos): 84.405 Global 40 
Cotação: 845,931 centavos de 
dólar Variação: +0,14%.

Executivos de grandes 
redes de varejo repre-
sentadas pelo Insti-

tuto para Desenvolvimento 
do Varejo (IDV)se reuniram 
ontem (26), com o futuro 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e discutiram temas 
como a reforma tributária, a 
lei trabalhista e concessão de 
crédito no Brasil. Ao Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado), 
o presidente do IDV e sócio 
da rede de drogarias RD (Raia 
Drogasil), Antonio Carlos 
Pipponzi, se disse “entusias-
mado” com o encontro.

Em reunião com Paulo 
Guedes, executivos do varejo 
discutem reforma tributária

Participaram da reunião, 
além de Pipponzi, os presi-
dentes da Riachuelo, Flávio 
Rocha, da Livraria Cultura, 
Sérgio Herz, além de outros 
membros da liderança do IDV 
e de empresas como Walmart 
e Saint-Gobain. Uma próxima 
reunião de Guedes com o IDV 
foi agendada para o fi nal de 
fevereiro. É esperado que o 
futuro ministro venha ao en-
contro de um grupo maior de 
empresários para apresentar a 
visão do governo sobre temas 
econômicos e responder a 
perguntas. “Temos agendas 
convergentes com o ministro 

Guedes”, disse Pipponzi. 
Ele destacou que, no tema 

tributário, o esforço é por 
aumentar a base de arrecada-
ção de forma que as receitas 
aumentem sem que a carga 
seja elevada. Para isso, uma 
das bandeiras do IDV - e 
que, segundo o presidente 
da entidade, é também uma 
preocupação do governo - é 
o combate à informalidade 
na economia. O executivo 
afi rmou que um dos temas 
levantados é o da desoneração 
de mão de obra, defendida 
pela equipe econômica do 
próximo governo. Para Pip-

Futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, discutiu com varejistas temas como

a reforma tributária, a lei trabalhista e concessão de crédito.

ponzi, a desoneração deve 
ser feita “com regras iguais 
para todos”, sem que sejam 
escolhidos alguns setores para 
receberem o benefício.

O acesso ao crédito de for-
ma mais barata é outra pauta 
que o IDV pretende tratar. A 

entidade tem participado de 
conversas envolvendo mudan-
ças nos meios de pagamento, 
como por exemplo o debate 
que levou à redução nas tarifas 
com operações em cartão de 
débito. Uma antiga demanda 
do varejo é a redução do prazo 

de recebimento das vendas 
realizadas no cartão de cré-
dito. O prazo atual é de 30 
dias, em média, muito embora 
tenha crescido no mercado 
de adquirência a oferta da 
possibilidade de recebimento 
em dois dias (AE).

“Só quem ama pode 
ter ouvido capaz de 
ouvir e de entender 
estrelas“.
Olavo Bilac (1865/1918)
Poeta brasileiro

Abono salarial
O prazo para o saque do Abono 

Salarial ano-base 2016 termina 
nesta sexta-feira (28). Cerca de 
7,5% dos trabalhadores com direito 
ao recurso ainda não sacaram o 
dinheiro. O valor ainda disponível 
de R$ 1,3 bilhão para 1,8 milhão 
de trabalhadores. O estado com 
mais trabalhadores que ainda não 
retiraram o dinheiro é São Paulo. 
São 410,5 mil pessoas. O valor 
ainda disponível para esses traba-
lhadores é mais de R$ 297 milhões.

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, disse ontem (26) no 
Twitter que assim que assumir 
o governo, em 1º de janeiro de 
2019, vai trabalhar para um 
controle rígido de concessões 
de recursos. Para Bolsonaro, o 
uso do dinheiro público deve 
ser repensado e direcionado 
a setores prioritários no país.

“Há claro desperdício rotinei-
ro de recursos, que podem ser 
aplicados em áreas essenciais”, 
afi rmou. “Num só dia, o gerente 
de Responsabilidade Sociocul-
tural de Furnas [Furnas Cen-
trais elétricas S.A, subsidiária 
da Eletrobras] autorizou, via Lei 
Rouanet, R$ 7,3 milhões para 
21 entidades”, acrescentou. O 
presidente eleito é um crítico ao 
atual modelo de distribuição de 
recursos via Lei Rouanet, norma 
que trata de repasses federais a 

Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Ao prestar depoimento, 
ontem (26), aos promotores 
da força-tarefa do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
que investiga as acusações de 
crimes sexuais apresentadas 
por centenas de mulheres do 
Brasil e do exterior, o médium 
goiano João Teixeira de Faria, o 
João de Deus, voltou a afi rmar 
que nunca cometeu nenhum 
abuso contra frequentadores 
do centro espírita Casa Dom 
Inácio de Loyola, em Abadiânia.

Segundo o advogado Alex 
Neder, que acompanhou o 
depoimento, os promotores 
Luciano Miranda Meireles e 
Paulo Eduardo Penna Prado se 
fi xaram em três dos casos que 
estão sendo apurados pelo MP 
goiano – segundo o qual já fo-
ram coletados 78 depoimentos 
formais de mulheres de todo o 
país que se apresentam como 
vítimas de abuso sexual de João 
Teixeira.

“O senhor João respondeu 
a todas as perguntas, negan-
do a todas as acusações”, 
disse o advogado. De acordo 
com o Neder, o médium não 
identifi cou nenhuma das três 
denunciantes, garantindo não 
se lembrar delas. Além disso, 
João de Deus reafi rmou que os 
atendimentos “espirituais” que 
oferece ocorrem às vistas de 

Médium goiano João Teixeira 

de Faria, o João de Deus.

D acordo com levantamento 
feito pela Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (Al-
shop), feito entre 400 empresas 
que englobam 30 mil pontos de 
venda distribuídos em todo o 
país, o varejo deve movimentar 
neste período R$ 53,5 bilhões. 
Entre os presentes mais procu-
rados por segmento estão moda 
masculina e feminina (55%), 
calçados (32%), perfumes e 
cosméticos (31%), brinquedos 
(30%), acessórios de moda 
(19%), livros (14%), celular 
e smartphone (12%), joias e 
bijuterias (9%) e eletrônicos e 
eletrodomésticos (6%).

Segundo o balanço da Alshop, 
em todo o ano o varejo de shop-
ping cresceu 6,0%, com um fatu-
ramento de R$ 156,3 bilhões. Os 
segmentos que mais cresceram 
foram perfumaria e cosméticos 
(8,0%), óculos, bijuterias e as-
sessórios (8,0%),  brinquedos 
(8,0%), petz (7,5%) eletrodo-

Shopping Flamboyant com decoração de Natal, em Goiânia.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) divulgou balanço da 
Operação Rodovida que, entre 
21 e 25 de dezembro, registrou 
72.725 fl agrantes de excesso 
de velocidade em rodovias fe-
derais de todo o país. Ao longo 
dos quatro dias, os agentes 
policiais notifi caram 8.513 ul-
trapassagens irregulares, mais 
de 70 ocorrências por hora. Se-
gundo a corporação, as equipes 
atenderam a 1.166 acidentes, 
dos quais 303 foram considera-
dos graves, resultando em 89 
mortes e 1.485 feridos. 

Em Goiás, três adultos, duas 
crianças e duas bebês morre-
ram no último sábado (22) em 
um acidente no km 80 da BR-
153, em Porangatu, no norte 
do estado. O acidente envolveu 
três caminhões e dois carros de 
passeio. Na mesma data, em 
Carazinho (RS), foi registrado 
outro acidente, envolvendo 
um carro de passeio e um 
ônibus que bateram de frente, 
deixando quatro mortos. Uma 
das vítimas, um passageiro 
do ônibus, não usava cinto 
de segurança no momento do 
choque e foi arremessado para 
fora do veículo. O homem foi 
encaminhado ao hospital lo-
cal, em estado grave, mas não 
resistiu aos ferimentos.

No Natal do ano passado, fo-
ram registrados1.352 acidentes 
em rodovias federais, sendo 
252 considerados graves, que 
resultaram em 79 mortes. A di-
ferença é que, naquele período, 
a operação cobriu cerca de um 

946 motociclistas foram 

autuados por estar sem 

capacete.

Em meio a protestos de ser-
vidores, a Câmara Municipal 
de São Paulo aprovou, por 
33 a 17 votos, em segunda e 
defi nitiva votação, o projeto 
que institui a reforma da Pre-
vidência Municipal. De autoria 
do Poder Executivo, determina 
o aumento da contribuição dos 
servidores públicos, de 11% 
para 14%, e cria uma previdên-
cia complementar para novos 
trabalhadores do setor público. 

O texto agora vai a sanção 
do prefeito Bruno Covas. A 
votação foi marcada por pro-
testos de manifestantes contra 
a reforma em frente ao prédio 
da Câmara dos Vereadores, no 
centro da capital paulista. No 
início da tarde, os manifes-
tantes chegaram a derrubar o 
portão de entrada do edifício e 

O texto agora vai a sanção do 

prefeito Bruno Covas.

Fábio Rodrigues/ABr
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Marcello Casal Jr/ABr

As vendas de Natal de 2018 cresceram 
5,5% em relação ao ano anterior

para o outro”, disse o presidente 
da Alshop, Nabil Sahyoun. 

O comércio eletrônico cres-
ceu 12% mostrando que o 
movimento das compras para 
o canal digital deve continuar. 

No Natal, o faturamento das 
compras pela internet deve 
ser de R$ 9,9 bilhões, 13,5% a 
mais do que no mesmo período 
de 2017. O tíquete médio deve 
ser 7% mais alto, totalizando R$ 
490. As vendas durante a Black 
Friday, que começaram em 15 
de novembro e foram até 24 de 
dezembro, também entraram 
no levantamento. De acordo 
com os números da Alshop, 
cerca de 73 mil funcionários 
temporários foram convocados 
para o período natalino, o que 
representa um aumento de 4% 
ante 2017. Destes, o comércio 
varejista deve absorver 15%, o 
que equivale a 10,9 mil trabalha-
dores. O valor médio dos salários 
foi de R$ 1.200,00 (ABr).

mésticos (6,0%) e celulares e 
smartphones (6,0%) vestuário 
masculino e feminino (1,6%), 
eletroeletrônicos (5,0%). Já o 
setor de calçados caiu 5,0%.

“Tivemos a partir da Black 
Friday um início forte das ven-
das de Natal e uma entrada de 
capital referente a 13º no valor 

de R$ 211 milhões . O valor, sem 
dúvida, serviu para acertar um 
pouco as dívidas, mas principal-
mente investir em compras. O 
Natal da família brasileira passa 
necessariamente por compra de 
presentes. O valor de R$ 211 mi-
lhões trouxe diferença para esse 
crescimento de 5,5% de um Natal 

Câmara/SP aprova 
reforma da Previdência

foram detidos por guardas civis 
metropolitanos (GCM).

A Polícia Militar chegou a fa-
zer um cordão de proteção, com 
escudos, para impedir a entrada 
no edifício. A primeira votação 
do projeto ocorreu no sábado 
(22) quando também houve 
protesto e confusão (ABr). 

Mais de mil acidentes em 
rodovias no feriado de Natal

terço dos veículos fi scalizados 
este ano. Ao todo, nos quatro 
dias de feriado de 2017, a PRF 
abordou 33.133 pessoas, núme-
ro que saltou para 155.600 na 
ação deste ano.

Em nota, a PRF informa 
que, com o policiamento, foi 
possível detectar 1.907 casos 
de motoristas que dirigiam 
após ingerir bebida alcoólica, 
de um universo de 59.963 
submetidos ao bafômetro. 
Em média, verificou-se um 
fl agrante a cada 21 testes de 
alcoolemia aplicados. Mais 
5.807 motoristas foram autua-
dos por trafegar sem cinto de 
segurança e 946 motociclistas 
por estar sem capacete. Além 
disso, 1.020 motoristas trans-
portavam crianças sem utilizar 
os equipamentos adequados 
para essa finalidade, como 
bebê-conforto, cadeirinha e 
assento de elevação (ABr).

João de Deus volta a negar 
acusações por crimes sexuais

muitas pessoas que frequentam 
a Casa Dom Inácio.

A defesa espera que o STF 
aprecie o pedido de liberda-
de apresentado,  para que o 
acusado seja liberado para 
responder ao inquérito em 
casa, usando, se necessário, 
tornozeleira eletrônica. De 
acordo com o MP-GO, mais de 
600 mensagens já chegaram 
à força-tarefa por meio do 
endereço (denuncias@mpgo.
mp.br). Destas mensagens, 
cerca de 260 apresentam-se 
como potenciais vítimas do 
médium, sendo que 11 delas 
residem no exterior: Estados 
Unidos (4), da Austrália (3), 
da Alemanha (1), da Bélgica 
(1), da Bolívia (1) e da Itália 
(1) (ABr).

Bolsonaro diz que conterá 
desperdício de recursos

projetos artísticos-culturais, por 
meio de empresas que recebem 
incentivos fi scais.

“O que acabará são os milhões 
do dinheiro público fi nanciando 
‘famosos’ sob falso argumento 
de incentivo cultural, mas que 
só compram apoio! Isso terá 
fi m!”, completou. Na gestão 
Bolsonaro, a pasta da Cultura 
foi incorporada pelo Ministério 
da Cidadania, área do futuro 
ministro Osmar Terra.

Desde o período da campanha, 
Bolsonaro têm se manifestado 
sobre a Lei Rouanet. Em setem-
bro, antes mesmo de ser eleito, 
reforçou que os benefícios conti-
nuariam sendo concedidos. “Mas 
para artistas talentosos, que 
estão iniciando suas carreiras e 
não possuem estrutura”, disse 
no Twitter à época o até então 
candidato (ABr).


