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

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

Valor mínimo:
R$ 1.039,00 ................................................. 20%
Valor Máximo:
R$ 6.101,06 ............................................... 20%

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

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%

Economia

Bolsadispara14%emsemanadecrise

+13,91%

Guedesestudanova liberaçãodoFGTS

Em terceiro dia de alta, o dólar fechou ontem a R$ 4,8163, novo nível recorde

jan

82.677,91 PONTOS
R$ 42,61 BILHÕES

CRISE ||| CORONAVÍRUS

REFLEXOS ||| IMPACTO

Editor: Cristina Belluco cristina.belluco@rac.com.br

Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 2/03
Finais de 2 e 7 3/03
Finais de 3 e 8 4/03
Finais de 4 e 9 5/03
Finais de 5 e 0 6/03
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Bovespa

De Brasília

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, afirmou ontem
que novas medidas do gover-
no para o combate ao corona-
vírus serão anunciadas até se-
gunda-feira. Ele citou que po-
de ser concedida a isenção de
tarifa de importação de produ-

tos médicos e hospitalares e
não descartou uma nova libe-
ração de recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS).

Guedes também citou que
recursos do PIS/Pasep (pro-
gramas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio
do Servidor Público) não saca-
dos por beneficiários ou her-
deiros poderiam ser destina-
dos para a saúde.

“Existem recursos de PIS/
Pasep que não foram retira-

dos até hoje. Há R$ 30 bilhões
que estão lá acumulados de
fundos não reclamados ain-
da. Tem o direito de saque,
mas essas pessoas já falece-
ram. Demos o direito que os
herdeiros pudessem buscar,
não foram buscar. Agora, le-
galmente, você não pode pe-
gar o dinheiro que está em no-
me de alguém e transferir pa-
ra outra pessoa. O que temos
que fazer é examinar isso juri-
dicamente, dar uma garantia
caso alguém apareça para re-
ceber. Estamos vendo como
podemos manobrar isso. Tu-
do que não impacta o equilí-
brio fiscal nós estamos fazen-
do”, disse Guedes, ao chegar
ao Ministério da Economia,
em Brasília, para reunião com
os presidentes da Caixa, Pe-
dro Guimarães, e do Banco
do Brasil, Rubem Novaes.

FGTS
Questionado sobre se haverá
liberação de recursos do FG-
TS, Guedes disse que tudo es-
tá sendo examinado. “Esta-
mos examinando tudo.”

O ministro afirmou que
as medidas são uma respos-
ta ao questionamento feito
pelo presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia. Ele também cobrou
do Congresso a aprovação
de medidas que estimulem

a economia brasileira.
“A reposta à crise está vin-

do. Eu quero atender ao pedi-
do do presidente da Câmara,
dizendo que estamos atentos.
Da mesma forma que ele pe-
diu que houvesse alguma rea-

ção ao coronavírus, estamos
reagindo em 48 horas, eu tam-
bém gostaria que as princi-
pais lideranças políticas do
Brasil reagissem também
com muita velocidade com as
nossas reformas para reforçar

a saúde econômica do nosso
País”, afirmou. “Queremos sa-
ber se também o Congresso
vai liberar saneamento, priva-
tização de Eletrobras, tudo is-
so são recursos públicos que
nós precisamos pra retomar

os investimentos”, disse Gue-
des.

13˚ salário de aposentados
Ontem à noite, o Ministério
da Economia anunciou as pri-
meiras providências para mi-
nimizar os impactos da pan-
demia do novo coronavírus
para a população brasileira.
Uma das medidas foi a anteci-
pação, para abril, do paga-
mento de R$ 23 bilhões refe-
rentes à parcela de 50% do
13º salário aos aposentados e
pensionistas do Instituto Na-
cional da Seguridade Social
(INSS).

A pasta também anunciou
a suspensão, pelo período de
120 dias, da realização de pro-
va de vida dos beneficiários
do INSS.

Crise passageira
Guedes reforçou que é preci-
so serenidade para lidar com
a crise e união entre os pode-
res. Segundo ele, a crise gera-
da pelo coronavírus é passa-
geira. “Se reagirmos correta-
mente à crise, em cinco ou
seis meses ela já foi embora.
Na China, já estão desmontan-
do os hospitais [construídos
para atender pacientes com
coronavírus], a crise está ofi-
cialmente em desaceleração,
os casos já são muito meno-
res”, disse. (Agência Brasil)

De Brasília

Com variação acima de 11
mil pontos entre a mínima e
a máxima do dia, o Ibovespa
encerra esta inédita semana
de quatro circuit breakers em
alta de 13,91% no fechamen-
to de ontem, aos 82.677,91
pontos, mas ainda cedendo
15,63% na semana, o pior de-
sempenho desde outubro de
2008, durante a crise global.

Na mínima de ontem, o ín-
dice foi aos 72.621,49 pontos
e, na máxima, aos 83.757,51
pontos. No mês, o principal ín-
dice da B3 perde 20,63% e, no
ano, cede 28,51%. O giro finan-
ceiro totalizou R$ 42,6 bilhões
ontem, bem superior ao do
dia anterior, de R$ 30,2 bi-
lhões, quando o Ibovespa ha-
via fechado em queda de
14,78%, com duas interrup-
ções dos negócios na sessão.

Até ontem, o Ibovespa acu-

mulava perda de quase 40%
nesse período de ajuste em
relação ao pico histórico de
fechamento de 23 de janeiro
(119.527,63 pontos).

Nos 11 primeiros dias de
março, a saída de recursos de
estrangeiros da B3 chegou a
R$ 12,5 bilhões, com o total
de saques acumulados neste
início de ano em R$ 52,6 bi-
lhões, acima da soma obser-
vada ao longo de 2019.

Com a contagem da doen-
ça sendo atualizada dia a
dia, assim como a cascata
de efeitos sobre o ritmo de
atividade — suspensão de
voos, cancelamento de even-
tos, interrupção temporária
de serviços, como educa-
ção, e trabalhadores sendo
colocados em home office"
—, os governos e respecti-
vos BCs seguem se posicio-
nando para reação anticícli-
ca na economia, e fora dela,

com medidas sanitárias
mais rigorosas para conter
a expansão do Covid-19.

Dólar
Os ativos brasileiros tiveram
melhora ontem, mas não o
real. O dólar teve o terceiro
dia seguido de alta, acumu-
lando valorização de 3,94%
na semana por conta da ten-
são causada mundialmente
pela pandemia do coronaví-
rus. Foi a pior semana desde
o início de novembro do ano
passado, quando houve a
frustração com o leilão do
pré-sal. Desde que a crise ge-
rada pela disseminação do
coronavírus se intensificou,
no final de fevereiro, o Banco
Central já injetou US$ 18 bi-

lhões no mercado de câm-
bio, por meio de diversos ins-
trumentos.

No final da tarde, o dólar
foi à máxima do dia, a R$ 4,88,
com o real acompanhando
outras divisas emergentes,
que perderam valor em meio
ao fortalecimento do dólar.
No mercado à vista, o dólar
fechou em novo nível recor-
de, a R$ 4,8163. No ano, acu-
mula alta de 20% no Brasil, o
segundo pior desempenho
em uma cesta de 34 moedas,
atrás apenas da Colômbia,
onde sobe 22%.

O Banco Central injetou
US$ 2 bilhões ontem por
meio de leilão de linha para
evitar a disparada da cota-
ção. (Estadão Conteúdo)

Mês Final da Placa

NOV  xxx9

(*) Os valores variam
de acordo com as
ocupações, que podem ser
conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/
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246,00 Mês Final da Placa

DEZ  xxx0
Veículos de passageiros,

ônibus, reboque e
semirreboque
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IPCA 0,21 - 4,19 4,19

INPC 0,19 - 4,30 4,30

IGP-M 0,48 0,04 0,44 6,82

IGP-DI 0,09 - 6,56 7,72

IPC 0,29 - 4,70 4,10

CUB 0,34 0,34 4,15

Mês Final da Placa

JUN  xxx3
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13 de março de 2020

Dólar compra venda

Comercial 4,81 4,81

Paralelo 4,94 5,04

Turismo 4,71 5,00

Euro Tur. 5,28 5,57

BM&F (à vista)
Mês Final da Placa

OUT  xxx8

Mês Final da Placa

JUL  xxx4

no ano

IGP-M - Fator 1,0781 1,0682
IGP-DI - Fator - -
IPCA (IBGE) - Fator - -
INPC- Fator - -

O dólar encerrou a sessão de
sexta-feira em alta de +0,57%

frente ao real

Mês Final da Placa
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12 m

4,81

Esta e outras medidas, como isenção de tarifa, serão anunciadas pelo ministro até segunda-feira

Metade do 13˚ salário
a aposentados será
antecipada para abril

Ministro Paulo Guedes vem sendo cobrado pelo Congresso a adotar medidas para conter a crise econômica

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019
Processo Administra vo 201900000419-16

A SETEC – Serviços Técnicos Gerais, através da COLSETEC – Comissão de Licitações da Setec, comunica 
que a empresa CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, através do protocolo admi-
nistra vo nº 01501/2020, interpôs Impugnação de Edital e em acolhimento ao parecer da Assessoria 
jurídica, Julga improcedente a impugnação apresentada. Ra fico a Entrega dos Envelopes “Garan a de 
Proposta, Documentos e Propostas” até às 10h00 do dia 16/03/2020, no local já informado, sendo que a 
abertura dos Envelopes dar-se-á no mesmo dia, ás 10h15min. Campinas, 13/03/2020.

Arnaldo Salve  Palacio Junior - Presidente da SETEC

SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
AVISO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Mês Final da Placa
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CORREIO POPULAR A15
Campinas, sábado, 14 de março de 2020

A15


