
APOSENTADORIA
Datas de pagamento dia
Finais de 1 e 6 1/9

Finais de 2 e 7 2/9

Finais de 3 e 8 3/9

Finais de 4 e 9 4/9

Finais de 5 e 0 5/9

IMPOSTO DE RENDA
Rendimento Alíquota Deduzir

r
Até R$ 1.787,77 - Isento
De R$ 1.787,78
a R$ 2.679,29 7,5% 134,08

De R$ 2.679,30

a R$ 3.572,43 15% 335,03

De R$ 3.572,44

a R$ 4.463,81 22,5% 602,96
Acima de
R$ 4.463,81 27,5% 826,15

INFLAÇÃO
jun jul no ano 12 m

IPCA (IBGE) 0,40 0,01 3,76 5,38

INPC (IBGE) 0,26 0,13 3,92 6,33
IGP-M (FGV) -0,74 -0,61 1,83 5,32
IGP-DI (FGV) -0,63 -0,55 1,54 5,05
IPC (Fipe) 0,04 0,16 3,23 5,38

ICV (Dieese) 0,00 0,68 4,84 6,81

CUB 2,77 0,59 5,68 6,32

ASSALARIADOS
DOMÉSTICOS
Salário de contribuição Alíquota

Até 1.317,07 8%

De 1.307,08 até 2.195,12 9%

De 2.195,13 até 4.390,24 11%

Empregador 12%

7/8 a 7/9 0,5864

8/8 a 8/9 0,5829

9/8 a 9/9 0,5641

10/8 a 10/9 0,5935

11/8 a 11/9 0,6369

12/8 a 12/9 0,6346

13/8 a 13/9 0,6400

14/8 a 14/9 0,5960

15/8 a 15/9 0,5566

16/8 a 16/9 0,5696

17/8 a 17/9 0,5887

18/8 a 18/9 0,5132

19/8 a 19/9 0,6139

20/8 a 20/9 0,6078

PREVIDÊNCIA
Salário-base Alíquota a pagar

Autônomo (plano simplificado):

Valor mínimo:
R$ 724,00 20% 144,80
Valor Máximo:
R$ 4.390,24 20% 878,05

● O dólar encerrou a sessão de
sexta-feira em alta de 0,62%,
acompanhando a valorização da
moeda no Exterior.

2,28
DÓLAR

● Na Comex/NY, a onça-troy
(31,1035 gramas) fechou a
US$ 1.280,04, alta de 2,94%

>REAIS
>O GRAMA (+0,65%)

93,10
OURO NA BM&F

O índice Nasdaq, referente às
ações do mercado de tecnologia,
encerrou em alta de 0,14%

>17.001,22 PONTOS
>NOVA YORK

-0,22
DOW JONES

VALORES DE REFERÊNCIA
Ufir (extinta/out 2010) -  R$ 1,0641

Ufesp (2014) -  R$ 20,14

UPC (jul a set) -  R$ 22,43

FGTS (jul) - 0,2932%

Ufic (2014) -  R$ 2,6277

Selic (julho) -  R$ 0,95%

Salário mínimo federal - R$ 724,00

Salário Mínimo Regional (SP *):

Faixa I - R$ 810,00

Faixa II - R$ 820,00

Faixa III - Extinta a partir de 2014

TARIFAS PÚBLICAS
Táxi 
Bandeirada  R$ 4,40
Km rodado R$ 2,65 (bandeira 1) e R$ 3,45 (2)
Hora parada R$ 43,00
Zona Azul 
1 hora R$ 3,00
Transporte coletivo 

Ônibus R$ 3,30

Obs.: Os aposentados que ganham até um salário

mínimo (R$ 724,00), cujo benefício tenha final

de 1 a 5, terão o pagamento antecipado para o

período de cinco dias úteis do fim do mês anterior.

Os demais, seguem a tabela acima.

LICENCIAMENTO E IPVA
Para calcular o valor do IPVA e saber a data de
vencimento, consulte o site http://

www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet

Taxa de licenciamento:  R$ 65,86

Seguro obrigatório: R$ 105,65

Documentos necessários:
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (CRLV),

que possui o código do Renavam.

Números
do dia

-0,99
>58.407,32 PONTOS
>4,93 BILHÕES

BOVESPA

Obs.: Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até o dia 15
do mês subsequente ao do período de competência.

POUPANÇA

(*) Os valores variam de acordo com as ocupações,
que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

● A Bovespa aproveitou a agenda
vazia da sexta-feira e a queda das
bolsas no Exterior para engatar

uma realização de lucros, após
acumular pouco mais de 6% de
ganhos nas seis sessões anteriores.

Desfazer o nó logístico do
País custaria quase R$ 1 tri

TRANSPORTES ||| GARGALOS

Caminho para as
corretoras é união
e especialização

REAL NO COMERCIAL

De Brasília

Para finalmente destravar os
gargalos de logística de trans-
portes no País, seriam neces-
sários investimentos de qua-
se R$ 1 trilhão, aponta um es-
tudo divulgado pela Confede-
ração Nacional dos Transpor-
tes (CNT).

O documento listou 2.045
projetos prioritários em to-
dos os modais, incluindo a
movimentação de cargas e
passageiros, que somados
chegam a R$ 987 bilhões.

Para se ter uma ideia, todo
o Programa de Investimentos
em Logística (PIL) do gover-
no federal soma empreendi-
mentos avaliados em R$ R$
270,1 bilhões - em uma conta
que inclui o sempre adiado
Trem de Alta Velocidade
(TAV) a um custo de R$ 35,6
bilhões.

De acordo com a CNT, as
necessidades do Brasil são
maiores para que o desenvol-
vimento do País seja alavan-
cado por meio de empreendi-
mentos que darão maior
competitividade ao setor pro-

dutivo.
Além de projetos de inte-

gração nacional, o estudo ela-
borado pela entidade tam-
bém inclui diversos empreen-

dimentos urbanos voltados
principalmente para o trans-
porte público em 18 regiões
metropolitanas do País.

“Uma significativa parcela

da infraestrutura de transpor-
te, em todas as modalidades,
encontra-se obsoleta, inade-
quada ou ainda por cons-
truir. Algumas delas operam

no limite ou mesmo acima
da sua capacidade, enquanto
outras carecem de manuten-
ção”, afirma o documento.

Dentre as obras listadas es-
tão a construção e duplica-
ção de rodovias, a expansão
de hidrovias, a dragagem em
portos, a implantação de fer-
rovias, a construção e amplia-
ção de aeroportos, além da
construção e de adequações
de terminais de cargas, entre
outros. Além disso, a estudo
elenca corredores de ônibus
e trens de passageiros, mono-
trilhos, metrôs e terminais de
passageiros.

A CNT alerta ainda que a
retomada dos investimentos
públicos em infraestrutura
de transportes não tem sido
suficiente para adequar a
oferta dos serviços à deman-
da do País. Por isso, a entida-
de considera importante que
o setor privado aumente sua
participação nesses projetos.
(Da Agência Estado)

Analistas acreditam que essa será a
tendência a partir do ano que vem

✔ Depósitos feitos a partir de 4/5/2012 seguem
a nova regra de rendimento, de 70% da Selic ao
ano mais a TR sempre que a Selic for igual ou
inferior a 8,5% ao ano.
✔ Depósitos anteriores a esta data seguem a
regra anterior: rendimento de 6,17% ao ano mais
a TR
✔ Portanto, desde 31/5/2012, quando a Selic
foi reduzida a 8,5%, passamos a publicar apenas
a variação referente aos depósitos feitos a partir
de 4/5/2012

Estimativa da CNT aponta nada menos que 2.045 projetos - todos prioritários

22/8/2014

MERCADO ||| BOLSA

De São Paulo

As corretoras deverão passar
por um movimento intenso
de consolidação no próximo
ano, tentando driblar um ce-
nário de baixos volumes nego-
ciados na Bolsa e de fuga do
investidor pessoa física da ren-
da variável.

A expectativa é que, a par-
tir do ano que vem, corretoras
se unam mirando a redução
de custos e dando espaço pa-
ra a especialização Algumas
instituições destacam que po-
derão, até mesmo, aumentar
o foco na pessoa física.

Essa nova fase da vida das
corretoras acontece como con-
sequência da implantação do
novo modelo de acesso à Bol-
sa, que vem sendo desenvolvi-
do há mais de um ano e meio

e resultou de uma própria
demanda do segmento, que
cria as figuras de participan-
te de negociação pleno
(PNP) e o participante de
negociação (PN) e retirará,
da última, a obrigação do
depósito de uma garantia
de R$ 25 milhões na Bolsa,
que é exigida de todas as
corretoras plenas. “Assim,
elas poderão usar esse valor
para investimentos e desen-
volvimento do negócio”, dis-
se o diretor-presidente da
BM&FBovespa, Edemir Pin-
to.

Segundo as corretoras, o
modelo recém divulgado pe-
la BM&FBovespa está sendo
visto com bons olhos, embo-
ra ainda existam algumas
dúvidas sobre alguns deta-
lhes. (Da Agência Estado)

CAMPO ||| PERSPECTIVAS

De São Paulo

O agronegócio brasileiro, que
no início dos anos 2000 foi pal-
co de uma série de fusões e
aquisições no segmento de açú-
car e álcool, voltou à lista de se-
tores mais cobiçados por inves-
tidores financeiros e estratégi-
cos. Mas desta vez, o interesse
está em uma variedade muito
maior de segmentos, que vão
desde ração animal até fertili-
zantes e insumos. Segundo pro-
fissionais que trabalham com
fusões e aquisições no Brasil, o
agronegócio está se tornando a
“bola da vez”, assim como os
desejados setores de consumo
e varejo brasileiros.

Na dianteira deste movi-
mento estão investidores es-
trangeiros, principalmente fun-
dos de private equity e fundos
soberanos, que buscam retor-
no em várias partes de mundo
e encontram no Brasil um am-
biente regulatório considera-
do seguro, uma vez que mes-
mo as eleições presidenciais
não representam uma ameaça
de ruptura institucional como
vista em outros mercados.

E pela primeira vez come-
çam a surgir fundos levantan-
do capital com finalidade de
fazer aquisições no agronegó-
cio - algo que não existira cin-
co anos atrás, segundo os anal-
sitas. O foco era em compra
de terras e um pouco no su-
croalcooleiro.

Até o momento, a preferên-
cia tem sido por negócios que
circundam a produção agríco-
la, como fertilizantes, defensi-
vos, rações, insumos, medica-
mentos e genética. (Da Agên-
cia Estado)

Caixa
rápido

Para a CNT, quase toda a infraestrutura de transportes em todas as modalidades está obsoleta ou inadequada

270
De reais é o valor total destinado
pelo governo ao Programade
Investimentos Logísticos

Fatores válidos para contratos cujo último
reajuste ocorreu há 1 ano. Para obter o aluguel
corrigido, multiplique o valor atual pelo fator.

Divulgação

Estudo inclui todos os
modais e também a
movimentação urbana

MILHÕES

Agronegócio
volta ao topo
da lista dos
investidores

ALUGUÉIS
julho agosto

IGP-M - Fator 1,0624 1,0532

IGP-DI - Fator 1,0577 1,0154

IPCA (IBGE) - Fator 1,0652 1,0650

INPC- Fator 1,0606 1,0633

CÂMBIO
Dólar compra venda

Comercial 2,278 2,28

Paralelo 2,31 2,42

Turismo 2,28 2,40

Euro turismo 2,917 3,207

A18 CORREIO POPULARA18
Campinas, domingo, 24 de agosto de 2014

ECONOMIA


