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BOLSAS
O Ibovespa: +0,78% Pontos: 
96.096,75 Máxima de +1,1% 
: 96.396 pontos Mínima de 
+0,04% : 95.386 pontos Volu-
me: R$ 16,33 bilhões Variação 
em 2019: 9,34% Variação no 
mês: 9,34% Dow Jones: +1,2% 
(às 18h28) Pontos: 24.663,40 
Nasdaq: +0,91% (às 18h28) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7527 Venda: R$ 3,7532 
Variação: +0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,83 Venda: R$ 3,93 
Variação: +0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7480 Venda: R$ 
3,7486 Variação: -0,28% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7230 
Venda: R$ 3,8970 Variação: 
+0,18% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,75% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,000 
Variação: estável.

ro) Cotação: R$ 3,7555 Variação: 
+0,09% - Euro (às 18h28) Compra: 
US$ 1,1364 Venda: US$ 1,1364 
Variação: -0,2% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2630 Venda: R$ 
4,2650 Variação: -0,02% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2070 Ven-
da: R$ 4,4370 Variação: +0,09%.

Pontos: 7.148,73 Ibovespa 
Futuro: +0,51% Pontos: 96.280 
Máxima (pontos): 96.805 Míni-
ma (pontos): 95.585 Global 40 
Cotação: 835,490 centavos de 
dólar Variação: -0,57%.

“As pessoas perguntam 
qual é a diferença 
entre um líder e um 
chefe. O líder trabalha 
a descoberto, o chefe 
trabalha encapotado. O 
líder lidera, o chefe guia”.
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unidos

A Agência Nacional de 
Transporte Terrestres 
(ANTT) publicou na 

sexta-feira (18), no Diário 
Ofi cial da União (DOU), nova 
tabela com os pisos mínimos de 
frete. A Lei 13.703, de 2018, que 
instituiu a Política Nacional de 
Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas, prevê 
que uma nova tabela com frete 
mínimo deve ser publicada 
quando houver oscilação su-
perior a 10% no preço do óleo 
diesel no mercado nacional. 

De acordo com a lei, a pu-
blicação da nova tabela tem 
que ser feita até os dias 20 de 
janeiro e 20 de julho de cada 
ano, fi cando os valores válidos 

Agência de Transportes 
publica nova tabela com 
valores do frete mínimo

para o semestre. A política do 
frete mínimo foi uma das reivin-
dicações dos caminhoneiros que 
paralisaram as estradas de todo o 
país em maio do ano passado. A lei 
especifi ca que os pisos mínimos 
de frete deverão refl etir os custos 
operacionais totais do transporte, 
defi nidos e divulgados nos termos 
da ANTT, com priorização dos 
custos referentes ao óleo diesel 
e aos pedágios. 

De acordo com a legislação, a 
tabela deve trazer os pisos mí-
nimos referentes ao quilômetro 
rodado por eixo carregado, 
consideradas as distâncias e 
as especifi cidades das cargas, 
bem como planilha de cálculos 
utilizada para a obtenção dos 

pisos mínimos. Apesar da pu-
blicação, na quarta-feira (16), 
a Justiça Federal em Brasília 
aceitou pedido liminar feito 
pela Fiesp e suspendeu a apli-
cação do tabelamento do frete 
rodoviário para as entidades 
fi liadas à entidade. A decisão 
é provisória e foi assinada no 
dia 7 de janeiro pelo juiz Márcio 
de França Moreira, da 8ª Vara 
Federal do Distrito Federal.

Com a decisão, a ANTT fi cou 
proibida de aplicar multas pelo 
descumprimento da tabela de 
frete para as empresas fi liadas à 
Fiesp. Cabe recurso da decisão. 
O juiz Márcio de França Moreira 
entendeu que houve problemas 
legais na tramitação da medida 

A política do frete mínimo foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram

as estradas de todo o país em maio do ano passado.

provisória (MP) editada no ano 
passado pelo então-presidente 
Michel Temer, que estabeleceu 
a política de preços mínimos. 
O órgão disse que vai recorrer 

da decisão.
De acordo com a resolução 

da ANTT as multas aplicadas 
a quem descumprir os preços 
mínimos da tabela do frete 

rodoviário se enquadram em 
quatro situações distintas, 
variando do valor mínimo de 
R$ 550 e podendo chegar ao 
máximo de R$ 10,5 mil (ABr).

Na reunião do embaixador 
da China, Yang Wanming, com 
o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, eles conversaram 
sobre possibilidades de diver-
sifi cação da pauta comercial 
entre os dois países. De acordo 
com negociadores, Guedes 
disse que pretende fechar mais 
parcerias bilaterais, principal-
mente na área de tecnologia, 
com o principal destino das 
mercadorias brasileiras.

Segundo o Ministério da 
Economia, Guedes reafi rmou 
a disposição do Brasil de fazer 
negócios com o maior número 
possível de países, sem viés 
ideológico.

O Ministério da Economia 
informou que o governo pre-
servará o pragmatismo econô-
mico em meio à “nova fi liação 
brasileira de ver o modo de 
civilização ocidental”. A pasta 
não pretende deixar de fechar 
parcerias bilaterais por causa de 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp/) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio. A 122ª 
extração distribuirá R$ 6,7 milhões 
em 655 prêmios, no próximo dia 
24 (quinta-feira). Participam 
9.146.621 de consumidores ca-
dastrados que efetuaram compras 
no mês de setembro e solicitaram 
notas fi scais com CPF.

O empregado demitido sem 
justa causa terá o seguro-
-desemprego corrigido em 
3,43%, correspondente à 
infl ação do INPC no ano pas-
sado, informou o Ministério da 
Economia. A parcela máxima 
passará de R$ 1.677,74 para 
R$ 1.735,29. A mínima, que 
acompanha o valor do salário 
mínimo, foi reajustada de R$ 
954 para R$ 998. 

Os novos valores serão pagos 
para as parcelas emitidas a 
partir de 11 de janeiro e para 
os novos benefícios. Atualmen-
te, o trabalhador dispensado 
sem justa causa pode receber 
de três a cinco parcelas do 
seguro-desemprego conforme 
o tempo trabalhado e o núme-
ro de pedidos do benefício. A 
parcela é calculada com base 
na média das três últimas 
remunerações do trabalhador 
antes da demissão. 

Caso o trabalhador tenha 
ficado menos que três meses 
no emprego, o cálculo segue 
a média do salário em dois 
meses ou em apenas um mês, 
dependendo do caso. Quem 
ganhava mais que R$ 2.551,96 
recebe o valor máximo de R$ 
1.735,29. Quem ganha até R$ 

A correção de 3,43% 

corresponde à infl ação medida 

pelo INPC no ano passado.

Brasília - O ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, sinalizou 
na sexta-feira (18) que deve 
rejeitar a reclamação apresen-
tada pelo deputado estadual e 
senador eleito Flávio Bolsonaro 
(PSL-SL) para suspender a 
investigação sobre movimen-
tações financeiras atípicas 
do ex-assessor parlamentar 
Fabrício Queiroz e declarar 
ilegais as provas colhidas na 
apuração. Marco Aurélio disse 
à reportagem que a “lei vale 
para todos, indistintamente” 
e lembrou que em casos se-
melhantes negou seguimento 
aos processos - jargão jurídico 
que signifi ca que os pedidos 
foram rejeitados e acabaram 
arquivados. 

Na última quarta-feira (16), 
o vice-presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, atendeu a um 
pedido de Flávio Bolsonaro e 
determinou a suspensão da 
investigação sobre movimen-
tações fi nanceiras de Queiroz. 
A decisão de Fux paralisa a 
apuração e vale até Marco 
Aurélio Mello, relator do pro-
cesso no Supremo, analisar 
o caso depois que o tribunal 
retomar as suas atividades, 
em 1.º de fevereiro.

Ministro Marco Aurélio Mello, 

do STF.

São Paulo - O governador de 
São Paulo, João Doria, anun-
ciou na sexta-feira (18), três 
projetos de desestatização de 
sua gestão frente ao governo 
paulista. Dando início ao plano 
de se desvencilhar de cerca de 
22 mil imóveis atualmente sem 
utilidade, o Estado começará 
a comercializar na bolsa, em 
março, seu primeiro fundo imo-
biliário. Com potencial de até R$ 
1 bilhão, o primeiro fundo tem 
um portfólio de 264 imóveis.

Para 2019, o governo espera 
receitas de cerca de R$ 300 
milhões com a venda desses 
ativos imobiliários, estimou o se-
cretário da Fazenda do Estado, 
Henrique Meirelles. Os recursos 
levantados serão investidos nas 
áreas prioritárias ao governo, 
como saúde e educação, des-
tacou a administração paulista. 

Doria também anunciou que 
todos os tributos paulistas po-
derão ser pagos via cartão de 
crédito. Segundo Meirelles, o 
Estado está em fase fi nal de 
negociação com os bancos 
para assegurar o recebimento 
“o mais rápido possível” dos 
recursos e também para pos-
sibilitar o parcelamento dos 
tributos no cartão.

Governador de São Paulo, 

João Doria.

Bradesco reduz projeção 
para PIB do 1º tri 

São Paulo - O Bradesco redu-
ziu a expectativa para o cresci-
mento econômico do primeiro 
trimestre deste ano. A projeção 
para o PIB passou de expansão 
de 0,7% para 0,3% nos três 
primeiros meses de 2019 em 
relação ao último trimestre de 
2018. Para o quarto trimestre, o 
banco estima leve alta de 0,10%, 
após 0,80% no terceiro.

O banco argumenta que os 
indicadores coincidentes de 
dezembro divulgados até o 
momento apontam para alguma 
perda de tração da atividade 
econômica no fi m do ano pas-
sado. “Reconhecemos que essa 
dinâmica recente sugere que os 
desafi os para a materialização 
do cenário de aceleração do 
ritmo de crescimento do PIB 
no primeiro trimestre deste ano 
possam ser maiores e, por isso, 
atualizamos nossa projeção 
para o período de 0,7% para 
0,3%”, justifi ca. Por enquanto, 
o Bradesco estima crescimento 
de 1,1% para o PIB de 2018 e de 
2,8% para o dado de 2019 (AE).
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Com mais parcerias tecnológicas, Brasil 
quer diversifi car vendas para China

para a China (26,8% do total 
vendido para o exterior) e 
importou US$ 34,7 bilhões 
(19,2% do total). Os principais 
produtos vendidos para o país 
asiático foram soja em grão, 
petróleo bruto e minério de 
ferro. Em contrapartida, as im-
portações brasileiras da China 
concentraram-se em produtos 
manufaturados e em bens de 
capital, como plataformas de 
perfuração ou de exploração 
de minérios.

Em relação à decisão da 
União Europeia (UE) de impor 
restrições a produtos de aço 
brasileiro, os negociadores do 
país atuam para propor que 
a questão seja debatida com 
a Comissão Europeia (braço 
executivo da UE). Por enquan-
to, o governo brasileiro não 
pretende questionar a decisão 
na OMC e preferirá esperar 
uma resposta das autoridades 
europeias (ABr).

questões ideológicas, declarou a 
fonte. A equipe econômica quer 
diversifi car as exportações, es-
timulando a venda de produtos 
de maior valor agregado para o 
mercado chinês e diminuindo a 
participação das commodities.

No ano passado, o Brasil 
exportou US$ 64,2 bilhões 

Fundo imobiliário e pagamento 
de tributos via cartão

O governador lançou ainda 
parcerias público-privadas 
para operação de quatro presí-
dios que já estão em construção 
no Estado. A partir de agora, 
toda a expansão do sistema 
prisional se dará via PPPs, e o 
governo já pretende se associar 
ao setor privado para constru-
ção de três novos complexos, 
afi rmou Doria. Os 171 presídios 
já existentes no Estado de São 
Paulo e outros 8 que estão 
em construção continuarão 
sob gestão estatal, garantiu a 
administração paulista (AE).

Ministro sinaliza que 
deve rejeitar pedido de 

Flávio Bolsonaro

“O que eu tenho feito com 
reclamações semelhantes, as 
que eu enfrentei, eu neguei 
o seguimento (rejeitou o pro-
cesso), porque o investigado 
não teria a prerrogativa de ser 
julgado pelo STF. Não haveria 
usurpação (da competência do 
STF)”, comentou Marco Auré-
lio. “O processo não tem capa, 
tem conteúdo. Não se pode dar 
uma na ferradura, e outra no 
cravo. Ou seja: o procedimento 
tem de ser único. A lei vale para 
todos, indistintamente. Isso é 
república, é democracia”, com-
pletou o ministro (AE).

Seguro-desemprego é 
reajustado em 3,43%, 
indo para R$ 1.735,29

1.531,02 tem direito a 80% do 
salário médio ou ao salário mí-
nimo, prevalecendo o maior 
valor. Para remunerações de 
R$ 1.531,03 a R$ 2.551,96, o 
seguro-desemprego corres-
ponde a R$ 1.224,82 mais 50% 
do que exceder R$ 1.531,02.

O beneficiário não pode 
exercer atividade remunerada, 
informal ou formal, enquanto 
recebe o seguro. O trabalhador 
demitido pode pedir o seguro-
-desemprego pela internet, no 
portal Emprega Brasil (ABr).

Brasília - Em memorando 
enviado para os delegados da Po-
lícia Federal que atuam no con-
trole de armas, o chefe da Divisão 
Nacional de Controle de Armas 
de Fogo (Darm), delegado Eder 
Rosa de Magalhães, alertou sobre 
as “nefastas consequências” que 
o aumento exagerado do número 
de armas nas mãos dos cidadãos 
pode acarretar.

A passagem está presente no 
trecho do documento - uma es-
pécie de orientação geral sobre 
o decreto de fl exibilização da 
posse assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro - em que Maga-
lhães destaca a necessidade 
de uma análise cuidadosa dos 
pedidos para aquisição de mais 
de quatro armas de fogo.

“Nos requerimentos volta-
dos à aquisição de mais de 
quatro armas de fogo, deverá 
haver uma análise aprofunda-
da voltada a sopesar a ‘efetiva 
necessidade’ para aquisição 
e transferência de armas de 
fogo, haja vista as nefastas 
consequências que um aumen-
to exagerado do número de 

armas em poder dos cidadãos 
pode acarretar à incolumidade 
pública”, diz o alerta.

No memorando, o chefe da 
Darm também faz outras expli-
cações. Sobre a necessidade de 
um cofre ou local seguro para 
quem quiser adquirir armas 
em residências com crianças 
ou pessoas com deficiência 
mental, Magalhães esclarece 
que não é preciso comprovar 
a existência do local seguro 
e sim apenas apresentar uma 
declaração. Com isso, os poli-
ciais não precisam fi scalizar as 
residências.

Além disso, o delegado tam-
bém ressalta que, em razão das 
regras objetivas fi xadas no de-
creto de Bolsonaro - morar em 
zona rural ou em zona urbana 
com mais de dez homicídios a 
cada 100 mil habitantes -, as 
autoridades devem presumir 
que há efetiva necessidade para 
todos os brasileiros que tiverem 
o interesse em adquirir armas 
de fogo. A única exigência é 
apresentar um comprovante 
de residência (AE).

Alerta para ‘nefastas consequências’ 
do aumento de armas


