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 � Salário minímo
Nacional

Regional de SC de R$ 908 a R$ 1.158

Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro.

 � CUB-SC
mês R$/m² Variação

Novembro 1.739,92 0,23%

Outubro 1.736,01 0,25%

 � Câmbio

 � Ouro

 � Ibovespa (%)  � Poupança
Data Pontos Variação Data final Rendimento

17/novembro 0,4690%

16/novembro 0,4690%

15/novembro 0,4690%

16/nov 72.511,79 2,38

14/nov 70.826,59 -2,27

13/nov 72.475,16 0,43

R$ 132,52

 � Selic

 � Inflação (%)
Índice IPCA/IBGE INPC/IBGE IGP-DI/FGV IGP-M/FGV

0,42%

0,16%

0,19%

0,24%

2,21%

2,70%

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Acum. ano

Acum. 12 meses

0,37%

-0,02%

-0,03%

0,17%

1,62%

1,83%

0,10%

0,62%

0,24%

-0,30%

-1,94%

-1,07%

0,20%

0,47%

0,10%

-0,72%

-1,91%

-1,41%

7,50%
ao ano

R$ 937,00

Dólar

DÓLAR COMERCIAL

COMPRA VENDA

DÓLAR TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 3,2791

R$ 3,1500

R$ 3,2797

R$ 3,4100

Euro

COMPRA VENDA

R$ 3,8588 R$ 3,8596

Peso

COMPRA VENDA

R$ 0,1875 R$ 0,1876

INVESTIMENTO DE RISCO  

Banco Central e CVM alertam sobre 
especulação com criptomoedas

O Banco Central publicou-
ontem um comunicado aler-
tando a respeito dos riscos do 
uso de bitcoins como forma de 
investimento. O alerta é para a 
possibilidade de perda de todo 
o capital investido, já que a va-
riação de preços é alta e está 
sujeita “a riscos imponderá-
veis”, afirma a autarquia.

“[As criptomoedas] não 
são emitidas nem garantidas 
por qualquer autoridade mo-
netária, por isso não têm ga-
rantia de conversão para mo-
edas soberanas, e tampouco 
são lastreadas em ativo real 
de qualquer espécie, ficando 
todo o risco com os detento-
res”, diz a nota.

O órgão reitera, porém, que 
segue a tendência de outros 
bancos centrais e não preten-
de regular ou restringir o uso 
dessas moedas virtuais, como 

bitcoin e ethereum.
Não é a primeira vez que 

o Banco Central brasileiro se 
manifesta sobre o assunto. 
O presidente do BC, Ilan Gol-
dfajn, disse em entrevista ao 
“Correio Braziliense” nessa 
terça-feira que o bitcoin tem 
dois papéis: “acobertar dinhei-
ro ilícito” e “gente que compra 
para valorizar”.

O alerta da CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários), tam-
bém divulgado nesta quinta, 
é sobre “initial coin offerings”, 
nome dado às captações de re-
cursos em moedas recém-lan-
çadas no mercado. 

Em uma série de perguntas 
e respostas, a CVM diz que há 
risco de fraudes e pirâmides 
financeiras nesse tipo de ope-
ração, além de possibilidade de 
serem usadas para lavagem de 
dinheiro e evasão fiscal..

COOPERATIVAS DE  
CRÉDITO MOBILIZADAS

Competitividade, legislação, regulação, 
comunicação, governança, intercooperação 
e representação sindical. Estes são os seis 

pontos principais das Diretrizes do Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo, documento apresentado 
pelas cooperativas de crédito durante fórum 
promovido pelo Banco Central. “A elaboração 
desse material reflete o grau de maturidade 
de todo o SNCC (Serviço Nacional de Consultas 
Cadastrais), uma demonstração de força e união 
do segmento e, com certeza, um importantíssimo 
passo para o fortalecimento do cooperativismo de 
crédito brasileiro”, diz o presidente do Sistema OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras), Márcio 
Lopes de Freitas. A íntegra do documento está no 
www.mpar.online/diretrizes..
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Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

Devedores e cartões de loja 
Na expectativa pelas vendas de Natal, pesquisa do 
SPC Brasil e da CNDL (Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas) em todas as capitais mostra que 
os cartões de loja são hoje a forma de financiamento 
que mais leva o consumidor para a inadimplência. En-
tre os devedores que têm esse tipo de cartão, 80% es-
tão com o nome sujo por causa dele. No ano passado, 
o índice era de 73%. Abaixo do cartão de loja apare-
cem como causa de endividamento: Empréstimos em 
bancos e financeiras (65%), cartões de crédito (65%), 
cheques especiais (64%), crediário (60%), cheques 
pré-datados (51%), financiamento de automóveis e 
motos (50%), crédito consignado (38%), financiamen-
to da casa própria (27%) e mensalidades escolares 
(24%). Veja mais indicadores em www.impar.online/
indicadores e em www.impar.online/impar-varejo.

Você sabia?
No IMPAR 2017, as 
cooperativas de crédito 
indicadas na região da 
Grande Florianópolis 
foram, em ordem alfa-
bética, Crefisa, Sicoob e 
Sicred. A primeira colo-
cada será conhecida no 
evento promovido pela 
RICTV Record TV no dia 
28, a partir das 19h30, 
no Square Corporation 
(prédio da CFL), na SC-
401. A lista completa 
das indicadas em todas 
as regiões do Estado 
está no link www.
impar.online/shortlist.

6,4%
é o índice de 

crescimento nas 
vendas do varejo no 

mês de setembro em 
comparação com o 
mesmo período de 

2016, conforme a PMC 
(Pesquisa Mensal do 

Comércio) do IBGE. 
Os supermercados, 

com 6% de aumento, 
contribuíram para a 

alta nas vendas.


