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Em 2021, a Yamana foi
destaque pelas ações
socioambientais
realizadas

ECONOMIA
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INDICADORES
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POUPANÇA

SALÁRIOMÍNIMO

INFLAÇÃO

. Compra Venda
Dólar Comercial R$ 5,6595 R$ 5,6600
Dólar Turismo R$ 5,6730 R$ 5,8130
Euro turismo R$ 6,4400 R$ 6,6100

Índice Pontos Variação
Bovespa 104.466,24 +3,66%

02/12/2021 0,1559 %

R$ 1.100,00

. Outubro Ano 12meses
IPCA/IBGE 1,25% 8,24% 10,67%
INPC/IBGE 1,16% 10,78% 11,8%
IGP-M/FGV 0,64% 16,74% 21,73%

Amedida
exigiria
prazo
para
consulta
pública e
uma
transição
longa e
feita em
etapas

ENCONTROAConvenção
Anual da Associação de Diri-
gentes de Empresas doMer-
cado Imobiliário (Ade-
mi-BA) chega à 31ª edição. O
evento, que é um dosmais
esperados da entidade, con-
ta com a 5ª edição do Fórum
de Líderes e Investidores do
Mercado Imobiliário (Flimi),
começou ontem e segue até
amanhã, no Tivoli Ecoresort,
em Praia do Forte, no litoral
norte baiano. Nos debates
estão temas comomarketing
e cenários político, econô-
mico e jurídico.
O presidente da Ade-

mi-BA, Cláudio Cunha, foi
quem realizou a abertura
oficial do evento. Ao lado
dele, também estavam pre-
sentes no palco o prefeito de
Salvador, Bruno Reis, o pre-

Convenção daAdemi
debate cenários
político e econômico

Financial Times: Luiza Trajano está
entre as mais influentes do mundo

BANCO CENTRAL AVALIA REVER
GANHO DA POUPANÇA

REGRASOBanco Central estudamudar a re-
gra de correção da caderneta de poupança, a
principal fonte para os financiamentos à casa
própria e ainda hoje o investimentomais po-
pular entre os brasileiros.
Amedida exigiria prazo para consulta pú-

blica e uma transição longa e feita em etapas.
Mas fala recente do presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, revelando os estudos em
andamento, colocou o tema da remuneração
da poupança em debate na véspera da reu-
nião do Copom, que deve elevar a Selic dos
atuais 7,75% ao ano paramais de 8,5%.
OBC quer que a poupança tenha uma cor-

reçãomais próxima daquela que é usada para
fazer o financiamento de projetos imobiliários.

MERCADO PAGO VAI HABILITAR
OPERAÇÕES COMCRIPTOMOEDAS

NO BRASILObraço financeiro doMercado Li-
vre,Mercado Pago, anunciou ontemo lança-
mento da funcionalidade de compra e venda
de criptomoedas pormeio de seu aplicativo,
emummomento emquemoedas digitais ga-
nham rápida popularidade no Brasil. Empar-
ceria comaplataforma de custódia e de block-
chain Paxos, usuários doMercado pago pode-
rão negociar combitcoin, alémdo ethereume
da stablecoinUSDP, comoperações a partir de
R$ 1, informou a companhia. Operações com
outrasmoedas digitais devem ser incluídas
mais adiante,mas ainda não há data prevista.
De imediato, o saldo de criptomoedas noMer-
cado Pago não poderá ser usado para paga-
mento de compras noMercado Livre.

SERGIO FIGUEIREDO / ADEMI-BA

Convenção da
Ademi
acontece até
amanhã em
Praia do Forte
debatendo
assuntos
relevantes

Usuários
do Mer-
cado pa-
go pode-
rão nego-
ciar com
bitcoin,
além do
ethereum
e da
stablecoin
USDP

INVESTIMENTOS

0,8
Foi a queda do Indicador Ipea de Formação Bruta

de Capital Fixo em setembro em relação a
agosto. Como resultado, o indicador teve leve
queda de 0,1% no 3º trimestre em relação ao 2º
trimestre, conforme já divulgado pelas Contas

Nacionais Trimestrais do IBGE.

YAMANA E SANDRO
MAGALHÃES VENCEM
O PRÊMIO CBPM

MINERAÇÃOAYamana Gold
foi a grande vencedora da
terceira edição do Prêmio
CBPMdeMineração. A em-
presa que é responsável pela
produção de ouro nomuni-
cípio de Jacobina, norte do
estado da Bahia, levou o tí-
tulo commais de 55%dos
votos. Já como personalida-
de do ano, o eleito foi Sandro
Magalhães, vice-presidente
da Yamana, commais de
40%dos votos.
A cerimônia de premiação

acontecerá no dia 17 de de-
zembro e os ganhadores se-
rão homenageados com tro-
féus esculpidos pelo artista
plástico baiano Bel Borba.
Em 2021, a Yamana foi des-
taque pelas ações socioam-
bientais realizadas nas co-
munidades vizinhas de onde
está instalada.

PORTO DE SANTOS:
EMPRESA ACIONA
TRIBUNAL DE CONTAS

CONTRATOA disputa por es-
paço no Porto de Santos ga-
nhoumais um capítulo na
segunda-feira (29) com a
Bandeirantes Deicmar acio-
nando o TCU (Tribunal de
Contas da União) contra a
prorrogação do contrato de
arrendamento assinado pelo
governo com a BTP (Brasil
Terminal Portuário).
A ação é mais um imbró-

glio a ser resolvido pelo Mi-
nistério da Infraestrutura
para colocar em prática o
plano de ocupação da zona
portuária defendido pelo
ministro Tarcísio de Frei-
tas.
A disputa envolve a defi-

nição sobre a divisão de es-
paços para empresas de fer-
tilizantes, contêineres e a
atuação de gigantes da logís-
tica.

sidente da CâmaraMunicipal
de Salvador, Geraldo Júnior,
o presidente da Conder, José
Trindade - que representou o
Governador Rui Costa -, e o
vice-presidente de Habita-
ção da Caixa, Jair Mahl.
“Estamos juntos de novo

para presencialmente discu-
tirmos o futuro domercado
imobiliário, da economia de
nosso país e domundo. Há
dois anos estávamos aqui e
ninguém imaginava que o
vírus iriamodificar tanto as
nossas vidas. Neste período,
o setor imobiliário não se
omitiu, cumpriu sua res-
ponsabilidade social e
apoiou os poderes públicos
em ações. Também acompa-
nhamos as tendências e ago-
ra seguimos firmes para
cumprir o nosso papel de

participar decisivamente no desenvolvi-
mento econômico do país”, ressaltou o pre-
sidente da Ademi-BA na abertura do evento.
Hoje, a programação conta com três deba-

tes durante amanhã, com temas econômicos
e demeio ambiente. Já amanhã, último dia
da 31ª Convenção Anual, os debates serão em
torno das perspectivas para 2022. No final, a
Ademi-BA divulgará a Carta da 31ª Conven-
ção Anual, com os resultados do evento. O
uso demáscara é obrigatório durante os três
dias de programação, que exigirá o cartão de
vacinação atualizado e seguirá todos os pro-
tocolos de segurança recomendados.

LAILSON SANTOS/DIVULGAÇÃO

Luiza Trajano é a única brasileira em ranking do jornal Financial Times

RANKINGA empresária Luiza
Trajano é a única brasileira
na lista das 25mulheresmais
influentes de 2021 do jornal
britânico Financial Times,
anunciada ontem. Emuma
apresentação assinada por
Gillian Tett, presidente do
conselho editorial do jornal,
Luiza é apontada como uma
das empresárias e líderes so-
ciais mais notáveis do Brasil,
sendo uma inspiração para
empreendedores de todos os
lugares. “Luiza Trajano não é
particularmente conhecida
fora do Brasil. Ela deveria
ser”, escreve Gillian Tett. O
texto destaca ainda a traje-
tória da presidente do con-
selho doMagazine Luiza,
que começou a trabalhar aos

17 anos na loja de calçados
de sua família, em Franca
(SP), e transformou o negó-
cio em uma dasmais impor-
tantes varejistas da América
Latina.
A apresentação da brasi-

leira também aborda como
seu trabalho ainda inclui
viagens por todo o país para
visitar lojas, ouvir preocu-
pações de empregados e dar
conselhos sobre carreira. O
jornal afirma que o grupo
Magazine Luiza é hoje ava-
liado emmais de US$ 10 bi-
lhões, contando com cerca
de 40mil empregados.
A atuação da empresária

em questões sociais, como a
luta por igualdade de gênero
e raça também é ressaltada.
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