
Nova Previdência
Principais pontos defendidos

 Idade mínima
 � 65 anos para homens 
 � 62 para as mulheres

Regra de transição
 � 15 anos de contribuição

Unificação das regras de 
aposentadoria dos setores 
público e privado

Indicadas no IMPAR
Confira as três empresas 
indicadas no IMPAR 2017 
nas categorias Loja de 
Material Elétrico, Clínica 
Odontológica e Farmácia 
na Grande Florianópolis, 
em ordem alfabética:

 � Loja de Material Elétrico: 
Cassol, Milium e Santa Rita 

 � Clínica Odontológica: 
CIIPO, Sorriso e União 

 � Farmácia: Drogaria 
Catarinense, Farmácia 
Preço Popular e Panvel 

LEMBRANDO
A lista completa das marcas 
indicadas no IMPAR 2017 
está no link www.impar.
online/shortlist e as marcas 
vencedoras serão reveladas 
em evento promovido 
pela RICTV | TV Record no 
próximo dia 28, a partir 
das 19h30, no Square 
Corporation, na SC-401.

ONDE A CRISE 
NÃO BATEU

O uso de lâmpadas de LED por 
consumidores que desejam 
economizar na conta de luz tem 

sido o principal carro-chefe para o bom 
desempenho das lojas de material elétrico. 
As pequenas reformas e a renovação 
na decoração das casas, com troca de 
lustres, por exemplo, ajuda o segmento 
a passar manter as vendas em alta. Este 
é o destaque da reportagem da série 
IMPAR da RICTV Record TV sobre o setor. 
Em outra reportagem, o destaque são as 
clínicas odontológicas. Nos últimos três 
anos, a procura por tratamentos cresceu 
300%. Quem também comemora são 
os empreendedores do segmento de 
farmácias. Na reportagem produzida 
para a série IMPAR, as empresas do 
setor mostram porque passaram 
imunes à crise, cresceram 12% em 2016 
e preveem crescer 8%. “Esse ano a gente 

PESQUISA
Sobre Black Friday

 Confira no site do IMPAR pesquisa 
da Google realizada com cerca de 
800 brasileiros e-shoppers, de 18 a 54 
anos, das classes A, B e C, nas cinco 
regiões do país. Em comparação com 
a edição do ano passado, devem 
crescer entre 15% e 20%, com previsão 
de faturamento na casa de R$ 2,2 
bilhões. Os dados completos estão 
no link www.impar.online/google

NOTÍCIAS DO DIA FLORIANÓPOLIS, 
TERÇA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2017 Economia.13
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Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

1,5%
Foi o índice de aumento do fluxo de 
pessoas em shopping center no mês 
de outubro na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior. Esse 
resultado faz parte do Iflux – índice 
que mede a atividade comercial em 
shopping, desenvolvido pelo IBOPE 
Inteligência e pela Mais Fluxo.

já acumula 200 farmácias abertas 
no estado, totalizando mais de 6 mil 
unidades”, diz Marco Aurélio Goetten 
(foto), diretor-técnico da rede Sesi 
Farmácias, indicada no IMPAR 2017 
na categoria Estadual. Assista todas 
as reportagens em www.impar.
online/videos..

Presidente cede a Maia indicação 
de cargos no ministério em troca do 
apoio para aprovação de Previdência

Temer faz 
novo acordo 
por reforma

O presidente Michel Temer  
(PMDB) decidiu ceder espaços 
importantes no governo ao 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), em troca do 
compromisso do deputado em 
liderar o centrão – grupo for-
mado por partidos como PP, PR, 
PTB e PRB – na votação da re-
forma da Previdência.

Aliadas ao Planalto, essas si-
glas barganham cargos e libera-
ção de emendas parlamentares 
desde as votações que barraram 
na Câmara as denúncias contra 
o presidente e ameaçam retaliar 
o governo caso seus pleitos não 
sejam atendidos.

Segundo auxiliares de Te-
mer, estava difícil satisfazer o 
centrão, e a entrega do Minis-
tério das Cidades ao deputado 
Alexandre Baldy (GO), amigo 
de Maia, é um sinal para que o 
presidente da Câmara ajude na 
articulação dos partidos mais 
resistentes à proposta de refor-
ma da Previdência.

Maia costurou a indicação 
de Baldy para o lugar do tucano 
Bruno Araújo, que pediu demis-
são na semana passada, contan-
to que o amigo se filiasse ao PP, 
maior partido do centrão e que 
reivindicava o posto. Baldy esta-
va no Podemos.

O presidente da Câmara se 
comprometeu a fazer diversas 
reuniões em sua casa oficial, 
nesta e na próxima semana, 

com líderes e deputados da base, 
principalmente do centrão, para 
convencê-los a votar a favor das 
mudanças na aposentadoria.

O governo sabe que hoje 
não tem os 308 votos necessá-
rios para aprovar a reforma da 
Previdência, mas conta com o 
empenho de Maia para reverter 
o quadro e, nas palavras de um 
assessor de Temer, “melhorar o 
desempenho em todas as ban-
cadas” não só nessa, mas em 
“todas as votações importantes” 
para o Planalto.

Além da reforma da Previ-
dência, o governo precisa apro-
var medidas provisórias que 
garantem o ajuste fiscal, por 
exemplo. Com Baldy no Minis-
tério das Cidades, Maia poderá 
influenciar na nomeação de car-
gos na pasta, cobiçada pelo seu 
orçamento robusto e obras que 
têm repercussão nas bases elei-
torais dos parlamentares..


