
Salário-base Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):

Valor mínimo:
R$ 1.045,00 ................................................. 20%
Valor Máximo:
R$ 6.101,06 ............................................... 20%
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Salário de contribuição Alíquota

Até 1.830,29 8%

De 1.830,29 até 3.050,52 9%

De 3.050,53 até 6.101,06 11%

Empregador 8%

Ufesp (2020) ................ R$ 27,61
Ufic (2020) ................ R$ 3,6161
Selic (anual) ....................... 4,5%

Salário Mínimo federal:R$1.045,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.163,55
Faixa II: R$ 1.183,33

abr

+2,32%
BM&F (à vista)
310,00

102.888,25 PONTOS
R$ 29,58 BILHÕES

Bovespa

O dólar encerrou a sessão de
sexta-feira em alta de +1,02%

frente ao real

Dólar compra venda

Comercial 5,38 5,38

Paralelo 5,46 5,56

Turismo 5,41 5,53

Euro Tur. 6,20 6,34

17 de julho de 2020
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Pagamento para empregados domésticos, facultativos e autônomos deve ser
feito até o dia 15 do mês subsequente ao do período de competência.

IGP-M - Fator - 1,0651
IGP-DI - Fator - -
IPCA (IBGE) - Fator - -
INPC- Fator - -
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Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 1/07
Finais de 2 e 7 2/07
Finais de 3 e 8 3/07
Finais de 4 e 9 6/07
Finais de 5 e 0 7/07

IPCA -0,31 - 0,22 2,40

INPC -0,23 - 0,31 2,48

IGP-M 0,60 0,25 2,79 5,51

IGP-DI 0,05 - 1,80 6,10

IPC -0,30 - 0,19 2,51

CUB -0,47 0,02 3,07

Mês Final da Placa

AGO  5 e 6

Mês Final da Placa

OUT  xxx8

Mês Final da Placa

JUL  xxx4

Mês Final da Placa

NOV  xxx9
Mês Final da Placa

DEZ  xxx0
Veículos de passageiros,

ônibus, reboque e
semirreboque

no ano

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

5,38

JUN

O
U
RO

LI
CE

N
CI
A
M
EN

TO Mês Final da Placa

MAI  xxx2

Governo desiste de fracionar parcelas

De Brasília

O governo desistiu de fracio-
nar o pagamento das duas
parcelas adicionais do auxílio
emergencial nos meses de
agosto e setembro. Os mais
de 65 milhões de beneficiá-
rios do programa de renda
criado durante a pandemia
de Covid-19 receberão mais
dois pagamentos integrais de
R$ 600 conforme calendário
divulgado pelo Ministério da
Cidadania ontem.

No anúncio da prorrogação
do auxílio por dois meses - pa-
ra além das três parcelas pa-
gas entre maio e julho -, o mi-
nistro da Economia, Paulo
Guedes, chegou a cogitar o fra-
cionamento dos pagamentos
em até quatro partes, para
criar uma impressão de dura-

ção maior da medida. Na oca-
sião, o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), defendeu a conti-
nuidade dos pagamentos inte-
grais de R$ 600 em agosto e se-
tembro.

De acordo com o calendá-
rio publicado ontem (veja qua-
dro), os beneficiários continua-
rão recebendo os valores pri-
meiro em contas digitais para
só depois conseguirem casar
os recursos conforme um cro-
nograma estabelecido pela Cai-
xa Econômica Federal - evitan-
do aglomerações nas agên-
cias. A maioria dos beneficiá-
rios só conseguirá sacar o di-
nheiro de setembro em outu-

bro, mas poderá fazer paga-
mentos e transferências antes
disso por meio da conta digi-
tal.

Quem já recebeu as três pri-
meiras parcelas terá o quarto
pagamento emergencial de R$
600 depositado entre os dias
22 de julho (para os nascidos
em janeiro) e 26 de agosto (pa-
ra os nascidos em dezembro).
Já o calendário de saques co-
meça em 25 de julho e vai até
17 de setembro.

Já o quinto pagamento de
R$ 600 começará a ser deposi-
tado em 28 de agosto, em um
calendário que vai até 30 de se-
tembro. Os saques da última
parcela do auxílio emergencial

vão de 19 de setembro a 29 de
outubro.

Os beneficiários que só con-
seguiram acessar o auxílio
emergencial mais tarde terão
direito às mesmas cinco parce-
las, em um calendário estendi-
do que vai até meados de de-
zembro.

Dataprev conclui contestações
O auxílio emergencial deve ser
liberado para cerca de 1,5 mi-
lhão de pessoas nos próximos
dias. Todas elas recorreram e
passaram por nova análise da
Dataprev, empresa responsá-
vel pelo processamento de da-
dos, para receber as cinco par-
celas da ajuda, paga pelo go-
verno federal por causa da
pandemia.

"Até momento, a atuação
da Dataprev no reconhecimen-
to do direito do cidadão está
restrita apenas à primeira par-
cela do benefício. A reavalia-
ção e autorização para paga-
mento das demais parcelas
são hoje realizadas pelo Minis-
tério da Cidadania", ressalta o
órgão. Após essa etapa de vali-
dação do órgão gestor do pro-
grama, os dados serão atualiza-
dos no portal de consultas da
empresa. O conjunto de infor-
mações engloba os pedidos
realizados nos três últimos me-
ses", afirmou a empresa. (Esta-
dão Conteúdo)
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Economia
12 mmai

O dólar teve nova semana de
ganho, acumulando valorização
de 1,10% nos últimos cinco dias,
em sessões marcada por forte
volatilidade. Em julho, porém, a
moeda americana ainda caia
1,02% ontem, ao contrário da
sessão de quinta-feira, o real
operou em linha com outras
divisas emergentes, que
perderam valor perante a
moeda americana, em meio ao
crescimento de casos de
coronavírus nos Estados
Unidos, em novo dia de recorde
de infecções, e a decepção com
dados da confiança do
consumidor americano, além de
preocupações com o aumento
da tensão entre Pequim e
Washington. O dólar à vista
terminou em alta de 1,02%,
cotado em R$ 5,3805. No
mercado futuro, o dólar para
agosto subia 1,03%, negociado
em R$ 5,3890 às 17h45. Em uma
cesta de 15 divisas mais líquidas
do mundo, incluindo moedas
fortes, o real foi a mais volátil

esta semana, com volatilidade
implícita de 19%, seguida pelo
rand da África do Sul (14%) e
pelo coroa norueguesa (12%).
No noticiário doméstico, são
vistos como positivos os
avanços das discussões da
reforma tributária, com a
perspectiva que o governo envie
seu texto ao Congresso na
semana que vem, e das
privatizações, mas, ao mesmo
tempo, o aumento da aposta de
corte de juros em agosto pelo
Banco Central ajuda a
pressionar as cotações do
câmbio, ressaltaram
profissionais das mesas de
operação.
Com relação à Bolsa, o Ibovespa
mostrou autonomia para buscar
os 103 mil pontos durante a
sessão, em dia misto em Nova
York. Ontem, o índice fechou
não muito distante da máxima,
em alta de 2,32%, aos
102.888,25 pontos, acumulando
ganho de 2,86% na semana e de
8,24% no mês. (EC)
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A prorrogação será
paga nos meses de
agosto e setembro

No acumulado de janeiro a
maio, os supermercados
paulistas têm alta de 7,35% em
seu faturamento, na
comparação com o mesmo
intervalo de 2019. Em subidas
consecutivas desde fevereiro, o
setor registrou avanço de 12,3%
nas vendas de maio, ante o
mesmo mês do ano anterior.
Ainda assim, empresários do
ramo reduziram o otimismo
para o segundo semestre e
demonstraram intenção 11%
maior em fazer demissões no
futuro. Os dados foram
antecipados à Coluna do
Broadcast pela Associação
Paulista de Supermercados
(Apas). Os números de vendas
calculados pela instituição
levam em consideração o
conceito de "vendas em mesmas
lojas", que inclui na conta
apenas os estabelecimentos em
operação no tempo mínimo de
12 meses. Os dados ainda são
deflacionados, ou seja, indicam
crescimento mesmo tirando do
cálculo a inflação do período. O
presidente da Apas, Ronaldo dos
Santos, destaca que, apesar de
uma inflação nos preços de
0,67% em maio/20, o volume de
unidades vendidas aumentou

8,89% se comparado ao mesmo
mês do ano anterior.
Mesmo em um cenário tão
positivo, os empresários
supermercadistas estão menos
esperançosos. A pesquisa
mensal de confiança da Apas
mostrou que apenas 16% dos
entrevistados se mostra otimista
neste mês de julho. Em junho o
número era de 30% O
sentimento de neutralidade,
porém, subiu. No mês passado,
31% dos empresários tinham
expectativas neutras e em julho,
eles são 46%.
O pessimismo, por sua vez,
andou de lado. Foi de 39% em
junho, para 38% em julho. O
que abalou a confiança dos
supermercados foi a expectativa
de baixa atividade econômica do
Produto Interno Bruto (PIB) no
segundo semestre. O setor
enxerga daqui para frente
estabilização e até queda nas
vendas devido ao aumento de
desemprego, o que prejudica o
consumo familiar. Não é de
surpreender, portanto, que a
pesquisa identificou uma
intenção de demitir
funcionários no futuro em 11%
dos entrevistados, contra 0% em
junho. (EC)
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O Planalto voltou atrás e as duas parcelas adicionais de R$ 600 serão pagas de forma integral
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os beneficiários do programa irão receber as parcelas extras integralmente

Supermercados de SP têm
altade7,35%no faturamento

Real é a moeda commaior
volatilidade em todomundo
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Presidente do BB vê lenta retomada
Rubem Novaes diz que economia está se recuperando devagar, porém com solidez

Desemprego sobe 13,1% em junho

BANCO ||| DO BRASIL

PESQUISA ||| PNAD COVID

O presidente do Banco do
Brasil, Rubem Novaes, ava-
liou ontem, que já é possível
perceber uma recuperação
lenta, mas aparentemente só-
lida, da economia. "Clara-
mente já há uma tendência
de recuperação na econo-
mia. Tivemos uma queda
brusca, e vamos para uma re-
cuperação de forma alonga-
da, como o símbolo da Nike.
Os resultados têm surpreendi-
do positivamente, diversos
economistas estão revendo
suas projeções e próprio go-
verno já prevê uma queda do
Produto Interno Bruto (PIB)
abaixo de 5% em 2020", afir-
mou Novaes, em teleconfe-
rência organizada pela Fede-
ração Brasileira de Bancos
(Febraban).

Segundo o executivo, a
agricultura brasileira não sen-
tiu os efeitos da crise da pan-
demia de Covid-19, enquan-
to a indústria e o comércio se
adaptaram bem à nova reali-
dade de vendas remotas.

"Já o setor de serviços ain-
da sofre bastante, porque re-
quer presença do consumi-
dor. Além disso, a proposta
de reforma tributária patroci-
nada pelo presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM) penaliza o se-
tor de serviços", acrescentou.

Pandemia não impõe perdas
O executivo afirmou que os
programas emergenciais de
crédito executados durante a
crise da pandemia de Co-
vid-19 não impõem perdas
aos bancos públicos e nem

aos privados. Ele lembrou
que o Tesouro Nacional assu-
miu 85% do risco do Progra-
ma Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe).

"Nenhum banco terá pre-
juízo, ao contrário do que
aconteceu em outros gover-
nos passados que usaram o
BB e a Caixa em programas
que geraram perdas. Não nos
foi imposto nenhum ônus.
Programas são vantajosos pa-
ra o banco e seus acionistas",
afirmou, em teleconferência
organizada pela Federação
Brasileira de Bancos (Febra-
ban).

Novaes repetiu que o siste-
ma bancário tem expandido
o crédito em grande velocida-
de, mas voltou a admitir que
a demanda por financiamen-
tos cresceu muito mais na cri-
se. Embora muitas regiões
continuem determinando
medidas de isolamento so-
cial para conter o novo coro-

navírus, o presidente do BB
defendeu a retomada da ativi-
dade.

"Já passado o pico da de-
manda por UTIs e respirado-
res em muitas cidades, preci-
samos deixar a população tra-
balhar. É preciso ter equilí-
brio correto entre epidemia e
economia. É preciso seguir
protocolos de segurança no
retorno, mas não podemos
impedir as pessoas de luta-
rem por sua sobrevivência",
completou.

Inflação
Novaes avaliou que a infla-
ção deve voltar a subir após a
crise decorrente da pande-
mia de covid-19.

"Quando o montante de
moeda empoçada voltar a cir-
cular, a inflação pode subir
um pouco", afirmou, em tele-
conferência organizada pela
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban).

Novaes evitou, no entan-

to, fazer qualquer comentá-
rio sobre taxas de juros no ho-
rizonte à frente. "O presiden-
te do Banco Central, Roberto
Campos Neto, fica bravo
com a gente quando comen-
tamos sobre política monetá-
ria", brincou.

No último Relatório Fo-
cus, os economistas do mer-
cado financeiro alteraram a
previsão para o IPCA - o índi-
ce oficial de preços - em 2020
de alta de 1,63% para 1,72%.
A projeção para o índice em
2021 seguiu em 3,00%.

No mês passado, o Comitê
de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central deci-
diu, por unanimidade, redu-
zir a Selic (a taxa básica da
economia) em 0,75 ponto
porcentual, de 3,00% para
2,25% ao ano.

Privatização
Novaes voltou a defender a
privatização da instituição.
"Uma empresa estatal com
capital privado é uma anoma-
lia. Ou você é público ou vo-
cê é privado", afirmou, em te-
leconferência organizada pe-
la Federação Brasileira de
Bancos (Febraban).

Novaes criticou o que cha-
mou de política de compa-
drios e corrupção no setor pú-
blico na capital federal.
"Qualquer liberal que tentar
entrar nesse meio vai receber
uma rejeição como um vírus
que tenta entrar em um orga-
nismo. É muito difícil para
um grupo de liberais traba-
lhar no ambiente político de
Brasília", completou. (EC)

‘A taxa de desocupação ficou
em 13,1% na semana de 21 a
27 de junho, segundo a Pes-
quisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua Co-
vid (Pnad Covid), divulgada
onem, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE). A taxa ficou acima
tanto dos 12,3% registrados
na semana anterior quanto
dos 10,5% da primeira sema-
na de maio, primeira semana
de referência da nova pesqui-
sa do IBGE.

Eram 12,4 milhões de de-
sempregados na semana de

21 a 27 de junho, indicando
que 2,6 milhões de trabalha-
dores passaram ao desempre-
go desde a primeira semana
de maio.

O contingente de pessoas
sem emprego sobe para 39,4
milhões quando se leva em
conta a população não ocupa-
da que não procurou traba-
lho (ou seja, fora da força de
trabalho), mas que gostaria
de trabalhar. Dos 26,9 mi-
lhões fora da força que gosta-
riam de trabalhar, 17,8 mi-
lhões deixaram de buscar um
emprego por causa da pande-
mia de covid-19 ou por falta
de trabalho em sua localida-
de.

A população ocupada fi-
cou em 82,5 milhões de pes-
soas na semana de 21 a 27 de
junho, primeira queda em re-
lação às semanas anteriores -
na semana de 14 a 20 de ju-
nho, a população ocupada
era de 84 milhões de trabalha-
dores.

A relativa estabilidade na
população ocupada semana
a semana indicava que as per-
das de empregos - seja com

demissões, seja com trabalha-
dores informais desistindo
de trabalhar - haviam parado
desde o início de maio. A
comparação com a popula-
ção ocupada na primeira se-

mana de maio sinaliza para o
fechament’o de 1,4 milhão
de vagas nesse período.

Do total de ocupados,
12,5% (10,3 milhões de traba-
lhadores) estavam afastados

por causa de medidas de isola-
mento social relacionados à
Covid-19, abaixo dos 19,8% da
primeira semana de maio. Es-
sa proporção vem se reduzin-
do semana a semana, sinali-

zando para um retorno dos tra-
balhadores a suas atividades

Ainda entre os ocupados,
8,6 milhões, ou 12,4% do to-
tal, exerciam suas atividades
remotamente, trabalhando
de casa. Esse contingente
tem se mantido estável desde
o início da Pnad Covid

O contingente de trabalha-
dores ocupados em ativida-
des tidas como informais so-
mou 28,5 milhões na semana
de 20 a 27 de junho. Assim, a
taxa de informalidade subiu
para 34,5%, ante 33% na se-
mana anterior. Na primeira
semana de maio, a taxa de in-
formalidade estava em
35,7%, informou o IBGE.

A nova pesquisa é uma ver-
são da Pnad Contínua, plane-
jada em parceria com o Mi-
nistério da Saúde, para levan-
tar dados sobre o mercado
de trabalho e saúde. A coleta
mobiliza cerca de 2 mil agen-
tes do IBGE, que levantam in-
formações de 193,6 mil domi-
cílios distribuídos em 3.364
municípios de todos os Esta-
dos do País. (Estadão Con-
teúdo)

PARA BCE

FÁBRICAS DE FERTILIZANTES

O aquecimento global traz riscos
graves à estabilidade de preços,
o que justifica a preocupação de
bancos centrais com o tema,
afirmou ontem a dirigente do
Banco Central Europeu (BCE)
Isabel Schnabel. Em discurso no
webinar "Respostas à crise na
Europa", organizado pelo
instituto Inspire, ela ainda
defendeu que a crise do
coronavírus, ao obrigar
governos a realocarem recursos,
é uma "oportunidade única"
para o investimento em politicas
voltadas à sustentabilidade.
"Já que as mudanças climáticas
representam um risco grave à

estabilidade de preços, os
bancos centrais são obrigados,
dentro de seus mandatos, a
apoiarem uma transição mais
rápida em direção a uma
economia mais sustentável",
destacou, em seu
pronunciamento. "A pandemia
é, portanto, um forte lembrete
para impedirmos que as
mudanças climáticas causem
danos permanentes à economia
global. Isso exige uma mudança
estrutural em nossa economia,
induzindo mudanças
sistemáticas na maneira como a
energia é gerada e consumida",
completou Schnabel. (AFP)

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
aprovou sem restrições a
operação de arrendamento, pela
Proquigel Química, de duas
fábricas de fertilizantes
nitrogenados da Petrobras
localizadas nos Estados da Bahia
e de Sergipe. O despacho com a
decisão é assinado pela
Superintendência-Geral do
órgão e está publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de
ontem.
O anúncio do negócio foi feito
pelas empresas em novembro
do ano passado. A Petrobras
informou, na ocasião, que os
contratos de arrendamentos da
Fafen-BA e da Fafen-SE ficaram
no valor total de R$ 177 milhões

para um período de 10 anos,
prorrogáveis pelo mesmo
período.
A estatal explicou que os
arrendamentos entrarão em
vigor após a aprovação pelo
Cade e a obtenção das licenças
necessárias à operação pela
Proquigel Química.
A empresa lembrou que o
processo para o arrendamento
das Fafens seguiu os ritos da Lei
Federal 13.303/2016 (Lei das
Estatais). "Essa operação está
alinhada à otimização do
portfólio e à melhora de
alocação do capital da
companhia, visando à geração
de valor para os nossos
acionistas", afirmou a estatal.
(EC)

O aumento do número de desempregados é um efeito direto da crise sanitária na economia brasileira

O presidente do Banco Central, Rubem Novaes: resultados positivos

Aquecimento global causa
riscosàestabilidadedepreços

Cade aprova arrendamento
de subsidiárias da Petrobrás

Segundo IBGE, na semana de 21 a 27 do último mês, haviam 12,4 milhões sem emprego no País

De maio a junho, 2,6
milhões perderam seus
empregos no Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Agência BB
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