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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

24/novembro 0,4690%

23/novembro 0,4690%

22/novembro 0,4690%

23/nov 74.486,58 -0,04

22/nov 74.518,79 --0,10

21/nov 74.594,62 1,58

R$ 132,98

 � 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$ 3,2220

R$ 3,2000

R$ 3,2226

R$ 3,4000

Euro

COMPRA VENDA

R$ 3,8181 R$ 3,8194

Peso

COMPRA VENDA

R$ 0,1851 R$ 0,1854

“BLACK FRIDAY TRABALHISTA” 

Nova reforma da Previdência  
é “maquiagem”, diz sindicato

A Força Sindical chamou de 
“Black Friday” de direitos traba-
lhistas a nova proposta de refor-
ma da Previdência apresentada 
pelo governo, em referência ao 
dia de liquidações do comércio 
que acontece nesta sexta. Em 
resposta à movimentação do 
governo, que planeja colocar a 
proposta para votação até o fim 
do ano, as seis principais cen-
trais marcaram uma reunião 
para  hoje. O objetivo é debater 
uma agenda de ações, como 
manifestações e paralisações, 
contra as mudanças.

O presidente Michel Temer 
remodelou a proposta de regras 
para aposentadoria em um pa-
cote mais enxuto. Os principais 
pontos são a exigência de idade 
mínima de 65 anos (homens) e 
62 anos (mulheres), 15 anos de 
contribuição (setor privado) e 
25 anos (setor público) e limita-
ção de até dois salários mínimos 

para acúmulo de pensões.
Em nota, a Força afirma que 

a nova versão do texto é “apenas 
uma maquiagem” na tentativa 
de esconder o objetivo de “difi-
cultar as novas aposentadorias”. 
“Não podemos deixar de desta-
car que valorizar as aposenta-
dorias é uma forma justa de dis-
tribuição de renda”, completa.

Estudo divulgado pelo Banco 
Mundial sobre gastos públicos 
no Brasil, contudo, afirma que 
mais de um terço do total que o 
governo tem que desembolsar 
para fazer frente à Previdência 
vai para pagar as aposentado-
rias dos 20% mais ricos da po-
pulação. Na outra ponta, os 20% 
mais pobres recebem 4% dos 
subsídios previdenciários. Para 
Sérgio Nobre, secretário-geral 
da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), o enxugamento da 
proposta original do governo 
“não tem nada de positivo”..

LANÇAMENTO DO 
ANUÁRIO IMPAR 2017

Está chegando o dia. Na terça-feira, serão 
conhecidas as empresas vencedoras do IMPAR 
2017, as que tiveram melhor desempenho na 

pesquisa que aponta as marcas de maior afinidade 
com o consumidor de Santa Catarina. O evento 
acontece no Square Corporation, na SC-401, próximo 
ao viaduto de Cacupé, a partir das 19h30. Além 
do anúncio das marcas vencedoras, também será 
lançado o Anuário IMPAR 2017. A publicação traz 
detalhes sobre a pesquisa, além de reportagens, 
entrevistas e artigos com foco no desempenho de 
empresas e de setores econômicos. Confira a capa em 
primeira mão. E na próxima semana, o Anuário IMPAR 
também estará disponível para leitura e download no 
endereço www.impar.online/anuarios..

Acompanhe as notícias em: 
Acesse http://impar.onlineALEXANDRE GONÇALVES  contato@impar.online

5,7%
foi o percentual de queda, na 
comparação entre outubro 
e setembro, no número de 
reclamações de usuários contra 
prestadoras dos serviços de banda 
larga fixa, de telefonia móvel, de 
telefonia fixa e de TV por Assinatura 
na Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações). O total de 
queixas registradas foi de 277,6 
mil. A telefonia móvel apresentou 
redução de 16,8 mil reclamações 
(-11,3%), seguida da telefonia fixa 
com menos 2,4 mil queixas e TV 
por Assinatura com diminuição 
de 200 reclamações (-0,7%). O 
único serviço de telecomunicações 
que apresentou crescimento nas 
reclamações dos usuários foi o de 
banda larga fixa, aumento de 2.000 
reclamações (4,8%). 

AS MARCAS DE MAIOR
AFINIDADE COM OS
CATARINENSES NO LUGAR
MAIS ALTO DO PÓDIO:

A CABEÇA DO
CONSUMIDOR

IMPAR TECH 
Editoria avalia os hábitos  

do comprador online

RIC 30 ANOS
Grupo aproxima empresas  

de seus clientes

CELEBRIDADES
Time da Record é referência 

de público e audiência

BLACK FRIDAY
Hábitos de consumo on-line dos catarinenses

 Em dia de Black Friday, confira os principais dados da pesquisa IMPAR Tech 
sobre hábitos de consumo on-line dos catarinenses. Dos entrevistados, 21,70% 
afirmou que costuma comprar produtos e serviços pela internet. Mais dados da 
pesquisa você confere no Anuário IMPAR e no www.impar.online/impar-tech.

PRINCIPAL DISPOSITIVO UTILIZADO  
PARA COMPRAS NA INTERNET

 � Notebook: 35,83%

 � Smartphone:  35,16%

 � Desktop: 18,93%

 � Celular comum com acesso à internet: 7,52%

 � Tablet: 0,81%

 � Nenhuma dessas: 1,75%

PRODUTOS OU SERVIÇOS COMPRADOS 
COM MAIS FREQUÊNCIA  NA INTERNET

 � Eletrônicos: 41,47%

 � Roupas e acessórios: 29,65%

 � Calçados: 20,33%

 � Móveis e eletrodomésticos: 12,80%

 � Livros: 7,06%

 � Produtos de beleza: 6,25%

 � Automobilísticos/peças automotivas: 5,49%

 � Brinquedos: 4,01%

 � Artigos de decoração: 3,22%

 � Ferramentas: 1,65%

 � Outros: 14,05%


