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“Feliz, feliz Natal, que nos 
possa levar de volta às 
ilusões dos dias da nossa 
infância, recordar ao idoso 
o prazer da sua juventude, 
e transportar o viajante de 
volta à sua própria lareira e 
ao seu lar tranquilo”.
Charles Dickens (1812/1870)
Romancista inglês 
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Neste fi m de ano, quase 
metade (47%) dos 
empresários do ramo 

de supermercados estima 
que o volume de vendas fi cará 
no mesmo nível do de 2018. 
Segundo sondagem divulgada 
pela Abras, 37% dos gestores 
acreditam que as comemora-
ções natalinas e de réveillon 
vão impulsionar o consumo. 
Para obter as respostas, a 
entidade aplicou um questio-
nário online, que encaminhou 
a 92 redes supermercadistas 
de todas as regiões do Brasil.

A Abras estima que, no 
período, as vendas aumentem 
7,85%. Além dos empresá-

Vendas de fi m de ano em 
supermercados devem
se igualar às de 2018

rios que acreditam em uma 
variação positiva do índice ou 
em um quadro de estagnação, 
há uma terceira parcela, com 
menos otimismo. Ao todo, 16% 
acreditam que o desempenho 
será pior do que o do ano pas-
sado. Entre os empresários 
que expressam confi ança, a 
projeção de crescimento é de 
12,3%, superando o resultado 
esperado. 

A expectativa é que as ven-
das do item mais tradicional 
nas festas natalinas, o peru, 
apresentem aumento de 14%, 
o que representa mais 6,9 
pontos percentuais em relação 
a 2018. Em nota, a associação 

complementa as informações 
do panorama de fechamento 
do ano para o setor. “Dos su-
permercadistas entrevistados, 
45% irão contratar mão de obra 
temporária, ante 33% em 2018, 
crescimento impulsionados 
pelo aumento no movimento 
nas lojas durante o fi nal do ano 
e ao melhor desempenho do 
varejo em 2019”.

Quanto ao mercado de carne 
bovina, o presidente da Abras, 
João Sanzovo Neto, afi rma que 
o consumidor deve continuar 
pagando mais pelo produto. 
“O próprio governo já se pro-
nunciou dizendo que o preço 
estava defasado e, mesmo 

De acordo com a Abras, a tendência é que todos os produtos fi quem 7,1% mais caros,

na comparação com 2018.

com uma eventual queda nas 
exportações à China, o preço 
da carne não deverá baixar”. 
Ele recomenda que os clientes 

economizem nas festas de fi m 
de ano adotando um cardápio 
com outros tipos de proteína, 
“como os suínos, as aves e pei-

xes”. A tendência é que todos 
os produtos fi quem 7,1% mais 
caros, na comparação com 
2018 (ABr).

Valor do IPVA 
Os proprietários de veículos regis-

trados no Estado de São Paulo podem 
conferir o valor do IPVA de 2020 
em toda a rede bancária. A consulta 
pode ser realizada nos terminais de 
autoatendimento, pela internet ou 
diretamente nas agências, bastando o 
número do Renavam do veículo. Tam-
bém é possível verifi car diretamente 
no portal da Secretaria da Fazenda, 
mediante o número do Renavam e 
placa do veículo, em (portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/ipva/).

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que a redução da taxa bá-
sica de juros, a Selic, resultará 
em uma economia de R$ 110 
bilhões para os cofres públicos. 
Esta semana, após reunião 
do Copom, o Banco Central 
decidiu reduzir a Selic em 0,5 
ponto percentual, chegando a 
4,5% – o menor percentual já 
registrado. “Só de juros, ano 
que vem, vamos pagar menos 
R$110 bilhões em juros. Esta-
mos recuperando o Brasil. Não 
é fácil”, disse ao deixar o Palácio 
do Alvorada.

Perguntado sobre a possibi-
lidade de a equipe econômica 
criar uma nova modalidade 
de juros, incidente sobre ope-
rações bancárias eletrônicas, 
Bolsonaro disse que a questão 
ainda está sob estudo. “O que 
o Guedes (ministro) quer na 
verdade é substituir impostos, 

“Estamos recuperando o Brasil. Não é fácil”, disse Bolsonaro ao 

deixar o Palácio do Alvorada.

A expectativa de infl ação dos 
consumidores brasileiros para 
os próximos 12 meses, ou seja, 
a taxa acumulada de janeiro 
a dezembro de 2020, deverá 
fi car em 4,8%, segundo pes-
quisa realizada neste mês pela 
FGV. A taxa é a mesma obtida 
na pesquisa do mês anterior, 
para o período acumulado de 
dezembro de 2019 a novembro 
de 2020.

Em dezembro do ano pas-
sado, no entanto, os consumi-
dores estimaram uma infl ação 

de 5,4% para o ano de 2019. A 
expectativa é calculada com 
base em entrevista com con-
sumidores, que respondem à 
pergunta: na sua opinião, de 
quanto será a infl ação brasileira 
nos próximos 12 meses?

A infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE), 
acumula taxa de 3,27%, se-
gundo dados consolidados de 
novembro (ABr).

Taxa ofi cial medida pelo IPCA acumula índice de 3,27%

em novembro.

A maior árvore de Natal do 
mundo foi acesa na cidade 
de Gubbio, aos pés do Monte 
Ingino, no centro da Itália, 
depois de levar quatro meses 
para ser montada. Possui 750 
metros de altura, 350 metros 
de largura e se estende por 
uma área que corresponde a 
pouco menos de 30 campos 
de futebol. Somente a estrela 
cadente, localizada no topo, 
tem cerca de mil metros. 

Os 950 pontos de iluminação 
estão ligados a 7500 metros 
de cabos elétricos ligados a 

1350 plugues. Toda a árvore é 
alimentada por luzes de baixo 
consumo, que usam apenas 
35Kw. Ao todo, são 250 luzes 
amarelas utilizadas no topo, 300 
para criar a imagem da árvore 
e 400 coloridas para preencher 
a decoração. 

A árvore é montada há 39 
anos e desde 1991 é reconhe-
cida pelo Guinness World Re-
cords como a maior árvore de 
Natal do mundo. Por estar em 
uma montanha, pode ser vista 
de vários locais da cidade até 
14 de janeiro de 2020 (ANSA).

Ela permanecerá iluminada até 14 de janeiro de 2020.
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Arquivo/ABr

Divulgação

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, garantiu que a 
reforma tributária será a prio-
ridade do Senado no primeiro 
semestre de 2020. Em um café 
da manhã com jornalistas na 
residência ofi cial, na sexta-feira 
(20), ele disse também que a 
Casa não aceitará nenhuma 
nova taxação aos moldes da 
CPMF ou um imposto sobre 
transações digitais. 

Ele defendeu um novo siste-
ma tributário menos burocrá-
tico e que, de fato, aconteça. E 
sublinhou o papel da comissão 
mista que tratará do assunto 
durante o recesso parlamen-
tar, para consolidar um texto 
de consenso em até 90 dias. 
Sinalizou ainda um acordo entre 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Arquivo/ABr/EBC

Marcos Brandão/Ag.Senado

A venda de títulos públicos a 
pessoas físicas somou R$ 1,865 
bilhão em novembro, informou 
o Tesouro Nacional. O valor 
vendido por meio do programa 
Tesouro Direto é o melhor da 
história para o mês, superando 
o recorde anterior, de R$ 1,840 
bilhão em novembro de 2016. O 
número de investidores ativos 
somou 1.172.771. Apenas no 
mês passado, 1.355 partici-
pantes passaram a investir em 
títulos públicos. O número de 
investidores cadastrados tota-
lizou 5.431.958 pessoas.

Os títulos mais vendidos fo-
ram vinculados à infl ação ofi cial 

As vendas abaixo de

R$ 1 mil concentraram

66,6% do volume. 
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Bolsonaro: queda da Selic ‘traz 
economia’ de R$110 bilhões em 2020

presos injustamente. Também 
comentou a possibilidade 
de serem criadas taxas para 
consumidores de energia que 
fazem uso de painéis solares. 
“Quem decide essa questão é 
a Aneel. Se depender de mim, 
quem quiser colocar energia 
solar em sua casa terá imposto 
zero”. Recentemente a Aneel 
decidiu abrir uma consulta 
pública para rever as regras 
que tratam da chamada geração 
distribuída.

Elaborada em 2012, a resolu-
ção que trata da micro e minige-
ração de energia distribuída diz 
que o consumidor pode tanto 
consumir quanto injetar na 
rede de distribuição a energia 
produzida. Esse excedente fi ca 
como crédito e pode ser usado 
para o abatimento de uma ou 
mais contas de luz do mesmo 
titular (ABr).

porque é difícil ser patrão no 
Brasil. Qualquer fi scal que che-
gar na sua empresa vai achar 
uma maneira de te multar. Para 
você ser patrão aqui, precisa 
ser herói”, disse o presidente.

Sobre o indulto de Natal, o 
presidente disse que, apesar 
de ainda não ter assinado, já 
decidiu que a medida, desti-
nada ao conceder perdão a 
presos, benefi ciará policiais 

Maior árvore de Natal 
do mundo é acesa

na Itália

Brasileiros acreditam 
que infl ação fechará 

2020 em 4,8%

Presidente do Senado 
diz que reforma 

tributária é prioridade

Pessoas físicas 
compraram R$ 1,865 

bilhão em títulos públicos

Senado e Câmara, que possibi-
litará a aprovação da matéria já 
no primeiro semestre de 2020. 

“ A gente quer uma reforma 
que simplifique a vida das 
pessoas. Não adianta criar um 
caminho para se criar um novo 
imposto, que não vai. É impro-
vável o Senado voltar alguma 
coisa que seja para aumentar 
a carga tributária dos brasilei-
ros”, disse, ao reafi rmar  

que o objetivo da PEC Para-
lela da reforma da Previdência 
sempre foi a inclusão de esta-
dos e municípios nas regras 
aprovadas em âmbito federal.

Davi Alcolumbre classifi cou 
a relação do Parlamento com 
o Poder Executivo como “boa, 
harmônica e independente”. 
Disse que “o Congresso tem 
consciência de suas respon-
sabilidades” e garantiu que os 
senadores e deputados traba-
lham pelo Brasil, e não pelo 
governo. Davi elogiou o fi lho 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, considerando 
Flávio um mediador entre os 
senadores e o governo. Ressal-
tou que os episódios não afetam 
o Senado, porque se referem 
ao tempo em que Flávio era 
deputado (Ag.Senado). 

pelo IPCA. Esses papéis con-
centraram 43,2% das vendas 
em novembro. Em segundo lu-
gar, vieram os papéis corrigidos 
pela taxa Selic, com 40% das 
vendas. Em terceiro, fi caram os 
títulos prefi xados, com 16,8% 
das vendas. Os investimentos 
de menor valor continuaram a 
liderar a preferência dos aplica-
dores. As vendas abaixo de R$ 
1 mil concentraram 66,6% do 
volume aplicado no mês

Com o resultado de novem-
bro, o estoque de títulos públi-
cos aplicados no Tesouro Direto 
teve leve queda de 0,02% em 
relação a outubro, alcançando 
R$ 59,2 bilhões. Isso ocorreu 
porque, no mês passado, o 
Tesouro resgatou R$ 2,337 
bilhões. A variação do estoque 
representa a diferença entre as 
vendas e os resgates, mais o 
reconhecimento dos juros que 
incidem sobre os títulos.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar esse tipo de aplicação 
e permitir que pessoas físicas 
possam adquirir títulos públi-
cos diretamente do Tesouro, via 
internet, sem intermediação de 
agentes fi nanceiros. O aplica-
dor só tem de pagar uma taxa 
à corretora responsável pela 
custódia dos títulos (ABr).


