
AUMENTO DE 7% NAS VENDAS

As vendas de Natal nos shopping 
centers devem ter um aumento de 
7% em comparação com 2016. É 

o que indica pesquisa feita pela Abrasce 
(Associação Brasileira dos Shopping 
Centers) com empreendimentos associados 
de todo o país. O índice é motivo de 
comemoração porque em 2016 o setor 
registrou aumento nas vendas natalinas 

de apenas 0,3% sobre 2015. O levantamento 
da Abrasce aponta ainda que as categorias 
que devem ter maior influência no 
crescimento das vendas serão vestuário, 
eletroeletrônicos e calçados. Os lojistas 
preveem alta de 5% nas contratações 
temporárias. Shopping Center no IMPAR 
2017: Confira os estabelecimentos indicados 
em impar.online/shopping-center..

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Inovação para atrair clientes

 Santa Catarina tem tradição no segmento 
de marcas de material de construção. Em 
reportagem da RICTV Record TV,  executivos 
da Tigre e da Krona, ambas de Joinville, ana-
lisaram os rumos do mercado e revelaram 
as estratégias que adotaram para enfrentar 
a crise e seguir crescendo. Inovar para atrair 
clientes está entre as ações de maior resul-
tado. Assista em impar.online/videos.
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Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

1,5%
É o percentual de 
aumento no fluxo de 
pessoas em shopping 
center em outubro, 
em comparação com o 
mesmo mês em 2016. O 
levantamento é do Iflux, 
do Ibope Inteligência, 
que mede a atividade 
comercial em shoppings. 

APARTAMENTO EM NOVA YORK

Joesley coloca imóveis à venda
O empresário Joesley Batis-

ta colocou à venda seu aparta-
mento em Nova York, a mansão 
em Angra dos Reis e seu iate 
particular. A venda desses bens 
faz parte do amplo plano de in-
vestimentos do grupo J&F, que 
já se desfez de empresas como 
Vigor e Alpargatas.

A família Batista está levan-
tando recursos para quitar suas 
dívidas com os bancos e pagar a 
multa de R$ 10 bilhões do acordo 

de leniência acertado com o Mi-
nistério Público Federal.

Joesley Batista está preso 
desde que a Procuradoria-Geral 
da República rompeu seu acordo 
de colaboração premiada. Seu 
irmão Wesley também foi preso.

Segundo pessoas próximas 
à família, além de equacionar as 
dívidas, também deixou de fazer 
sentido para Joesley manter es-
ses bens, que eram um símbolo 
de uma vida de luxo.

Caso permitidas por lei, presidente 
do banco demonstra interesse em 
operacionalizar novas modalidades

Caixa quer 
jogo de azar

A Caixa Econômica quer ser 
o agente operador de jogos de 
azar se estes forem legalizados 
no Brasil. A afirmação foi feita 
ontem pelo presidente da Caixa, 
Gilberto Occhi após cerimônia 
no Palácio do Planalto. Occhi de-
clarou que já conversou sobre o 
tema com os senadores Ciro No-
gueira (PP-PI) e Benedito de Lira 
(PP-AL), respectivamente autor 
e relator de um projeto de lei que 
regulamenta os jogos eletrôni-
cos, bingos e cassinos.

“Não vamos ter concessões 
disso tudo, mas acho que a Cai-
xa, por ter credibilidade de jogos 
no país, tem condições de ofere-
cer seu serviço a essa estrutura-
ção. Temos todos os jogos eletrô-
nicos no país e a receita vai para 
outros países”, afirmou.

De acordo com Occhi, estu-

dos mostram que arrecadação 
tributária com a legalização 
de jogos pode ser alta. “Mais ou 
menos ouvi [que a arrecadação 
tributária] poderia ser de R$ 20 
bilhões por ano, em potencial de 
receita com jogos”.

Para o executivo, o banco é 
o único com credibilidade para 
ser o agente operador de jogos. 
“Você vai precisar ter participa-
ção de pagamento, de fiscaliza-
ção, de acompanhamento, tudo 
isso. A Caixa é a única entidade 
autorizada legalmente a promo-
ver jogos no Brasil.”

De acordo com ele, o maior 
potencial está nos jogos eletrô-
nicos. “É o maior potencial de 
apostas do país, mais que bingo 
e mais que cassino. O cassino é 
mais para o desenvolvimento de 
algumas regiões do país”..

Diretrizes para o ensino médio
O documento que estabelece as diretrizes para os currículos das escolas de ensino 
médio será enviado pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação 
só no início do ano que vem. A previsão inicial do governo era que fosse concluída 
até o fim de 2017. O presidente do CNE, Eduardo Deschamps, também secretário de 
Educação de Santa Catarina, informou que o conselho também realizará consultas 
sobre a base para o ensino médio. Veja os indicados no IMPAR 2017 na categoria 
Ensino Médio: impar.online/ensino-medio. Na Grande Florianópolis, os colégios 
Elisa Andrioli, Energia e Instituto Estadual de Educação disputam a preferência.


