
JORNAL DA CIDADEA-6 ECONOMIAARACAJU, QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2019

  

Fontes: FGV/IBGE/BANCO CENTRAL/FIPE/SEFAZ/SE

  SALÁRIO MÍNIMO
R$ 998,00

DÓLAR

  IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 

INDICADORES

JULHO
Dia20.......0,3715%

Dia21.......0,3715%

Dia22.......0,3715%

Dia23.......0,3715%

Dia24.......0,3715%

Dia25.......0,3715%

Dia26.......0,3715%

Dia27.......0,3715%

Dia28.......0,3715%

Dia29.......0,3715%

Dia30.......0,3715%

Dia31.......0,3715%

AGOSTO
Dia01.......0,3715%

Dia02.......0,3715%

Dia03.......0,3715%

Dia04.......0,3715%

Dia05.......0,3715%

Dia06.......0,3715%

Dia07.......0,3715%

Dia08.......0,3715%

Dia09.......0,3715%

Dia10.......0,3715%

Dia11.......0,3715%

Dia12.......0,3715%

Dia13.......0,3715%

Dia14.......0,3715%

Dia15.......0,3715%

Dia16.......0,3715%

Dia17.......0,3715%

Dia18.......0,3715%

Dia19.......0,3715%

Dia20.......0,3715%

Dia21.......0,3715%

Dia22.......0,3715%

Dia23.......0,3715%

Dia24.......0,3715%

Dia25.......0,3715%

Dia26.......0,3715%

Dia27.......0,3715%

Dia28.......0,3715%

Dia29.......0,3434%

Dia30.......0,3434%

Dia31.......0,3434%

SETEMBRO
Dia01.......0,3434%

Dia02.......0,3434%

Dia03.......0,3434%

Dia04.......0,3434%

Dia05.......0,3434%

Dia06.......0,3434%

Dia07.......0,3434%

Dia08.......0,3434%

Dia09.......0,3434%

Dia10.......0,3434%

Dia11.......0,3434%

Dia12.......0,3434%

Dia13.......0,3434%

Dia14.......0,3434%

Dia15.......0,3434%

Dia16.......0,3434%

  POUPANÇA

INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E 
TRABALHADORES AVULSOS

Contribuição - Aliquota

Até 1.693,72............................................8.00%

De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90.........................9,00%

De R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80......................11,00%

Fonte                                         Alíquota     Dedução
Até R$1.903,98........................isento...........0....... 
De R$1.903,99 a R$ 2.826,65...7,5%.....R$ 142,80. 
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05...15% ......R$ 354,80. 
De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68..22,5%...R$ 636,13. 
A partir de R$ 4.664,68 ...........27,5%...R$ 869,36.
Dedução por dependentes..........................R$189,59

AGOSTO 
Dia31................................0,4911%

AGOSTO 
Dia01................................0,4705%
Dia02................................0,4412%
Dia03................................0,4409%
Dia04................................0,4620%
Dia05................................0,4830%
Dia06................................0,4833%
Dia07................................0,4830%
Dia08................................0,4617%
Dia09................................0,4397%
Dia10................................0,4398%
Dia11................................0,4608%
Dia12................................0,4817%
Dia13................................0,4818%
Dia14................................0,4817%
Dia15................................0,4608%
Dia16................................ 0,4256%

SETEMBRO 

Dia01................................0,0000%
Dia02................................0,0000%
Dia03................................0,0000%
Dia04................................0,0000%
Dia05................................0,0000%
Dia06................................0,0000%
Dia07................................0,0000%
Dia08................................0,0000%
Dia09................................0,0000%
Dia10................................0,0000%
Dia11................................0,0000%
Dia12................................0,0000%
Dia13................................0,0000%
Dia14................................0,0000%
Dia15................................0,0000%
Dia16................................0,0000%

SALÁRIO FAMÍLIA

Até R$ 907,77........................R$ 46,54.....1-Filho

De R$ 907,78 até R$ 1.364,43......R$ 32,80..... 2-Filhos

TBF

TR

Comercial
C o m p r a           V e n d a
R$ 4,1324.......................... R$  4,1344
Paralelo 
Compra              Venda
R$ 3,2000.......................... R$ 3,4000
Turismo
Compra V e n d a
R$ 4,1100 .......................R$ 4,3600

02 11 24 39 73

Concurso - 5087 - 02/10/2019Concurso -  2194 - 02/10/2019

MEGA-SENA  

L O T E R I A S

Concurso - 2009 - 01/10/2019
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Concurso - 1872 - 02/10/2019
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Concurso -  1993 - 01/10/2019
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Dólar tem a maior queda
em três semanas: 0,67%
Alívio veio com Senado concluindo votação da reforma da PrevidênciaA reforma aprova-

da ontem em pri-
meiro turno no Se-
nado permitirá uma 
economia em torno 
de R$ 700 bilhões 
em 10 anos, mas é a 
mais ampla já feita. Não será suficiente para resolver 
a equação da Previdência, assunto que voltará a nos 
incomodar no próximo governo. Ela tem o avanço da 
idade mínima, mas reduziu muito menos as desigual-
dades do que dizia. E manteve diferenças e privilé-
gios, como para os policiais federais e os funcionários 
que têm mais de 16 anos de serviço público.

O Itaú prevê uma economia de R$ 688 bilhões 
em dez anos sem contar o aumento da Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido (CSLL), que a rigor não é 
redução de despesa mas sim aumento de receita. Se 
contar com a CSLL que incidirá sobre o setor financei-
ro, o ganho subirá para R$ 738 bilhões. A consultoria 
MB Associados repete o que já vinha dizendo, que 
ficaria entre R$ 700 bilhões e R$ 800 bilhões.

A maior perda no Senado foi a do abono salarial. 
Alguém pode pensar que isso é justo já que atinge 
apenas quem recebe até dois salários mínimos. O go-
verno havia proposto até um salário mínimo. Foi para 
1,4. E o Senado retornou a regra vigente, anulando 
qualquer mudança. Um integrante do governo expli-
ca assim a situação criada.

— Você esquece o informal, esquece o desempre-
gado e gasta R$ 20 bilhões por ano com quem está 
empregado, com todos os direitos, e recebendo até 
dois salários mínimos. Esse valor é mais da metade 
do que o governo gasta com o Bolsa Família — diz.

O economista Pedro Schneider, do Itaú Unibanco, 
afirma que a melhor métrica não é a economia em 
dez anos, como o governo faz, mas sim a projeção de 
déficit primário num prazo longo. 

— Em 2018 tivemos um déficit de 1,8% do PIB. 
Sem a reforma da Previdência, em 2027 teríamos 
um déficit de 2,6% do PIB. O projeto aprovado pelo 
Senado traz um ganho de 1,5 ponto do PIB em 2027. 
Ou seja, o rombo projetado cai para 1,1%. A MP an-
tifraude economiza 0,3 ponto do PIB, isso faz com 
que a projeção do resultado negativo caia para 0,8% 
— explicou.

Ele conclui que a reforma é fundamental, mas não 
suficiente, e o país precisa continuar olhando suas 
despesas para reduzi-las. No governo se diz que há 
avanços que não são fáceis de medir.

— Existe um ganho mais sutil com a redução da 
judicialização. Hoje 17% das despesas previdenciá-
rias têm origem judicial. Corresponde a R$ 109 bi. 
Haverá uma redução da competência delegada para 
a Justiça estadual. Vai continuar existindo a judiciali-
zação? Sim, mas menor. Por outro lado, propusemos 
a fixação do critério do BPC, e o Senado derrubou. 
Os parlamentares preferiram abrir mão do direito de 
legislar, entregando a decisão para os juízes, e hoje 
30% do BPC são concedidos por decisão judicial com 
critérios diferentes entre si — disse um integrante da 
equipe econômica.

Com perdas e ganhos, o fato é que esta é a pri-
meira reforma da Previdência que muda o sistema de 
pensões do setor público e do setor privado ao mesmo 
tempo. O economista Sérgio Vale, da MB Associados, 
avalia que o avanço é importante:

— É a primeira que mudou pontos difíceis, como 
a idade mínima. Mesmo assim, muito provavelmen-
te vamos discutir outra reforma da Previdência no 
próximo governo, ou seja, esse assunto está longe de 
se esgotar. A questão fiscal no Brasil terá um longo 
processo de discussão.

A reforma teve de fato muitos ganhos, mas perdeu 
substância e economia no meio do caminho.

— O projeto original previa um ganho fiscal em 10 
anos de R$ 1,253 trilhão. Na Câmara, caiu para R$ 
865 bilhões, agora no Senado caiu para R$ 738 bi, e 
se a gente tirar da conta a receita com a CSLL fica em 
R$ 688 bilhões em 10 anos — diz Pedro Schneider.

Mais do que isso. Perdeu-se conceito. O nome 
“Nova Previdência” ficou sendo apenas uma marca 
de fantasia. A velha tem agora novos parâmetros 
e alguns dos mesmos defeitos. Os servidores que 
entraram antes da reforma do ex-presidente Lula, 
em 2003, ou seja, que têm hoje mais de 16 anos de 
serviço público, continuarão tendo integralidade e 
paridade. A proposta era que eles cumprissem a mes-
ma idade mínima, mas ela foi reduzida na Câmara. 
Os policiais federais estão inconformados, mas os 
que trabalham hoje se aposentarão com 52 e 53 anos. 
Cedo demais para receber um benefício do Estado 
num país tão desigual.

MÍRIAM LEITÃO
AGÊNCIA GLOBO - POR ALVORO GRIBEL miriamleitao@oglobo.com.br

Com perdas e ganhos, esta é a 
primeira reforma da Previdência 
que muda o sistema de pensões 
dos setores público e privado ao 
mesmo tempo

Reforma encolhe 
mas tem impacto

SÃO PAULO - O dólar re-
gistrou a maior queda em 
três semanas frente ao real 

nesta quarta-feira, com inves-
tidores desmontando apostas 
na alta da moeda norte-ame-
ricana, num dia de fraqueza 
global da divisa após dados 
nos Estados Unidos reforçarem 
expectativas de cortes de juros 
no país. 

O alívio na cotação se deu 
ainda no dia em que o Senado 
concluiu a votação em primeiro 
turno da proposta de reforma 
da Previdência, ainda que a 
economia total esperada tenha 

sido reduzida. O dólar à vista 
caiu 0,67%, a 4,1344 reais na 
venda. É a maior baixa diária 
para um fechamento desde 
11 de setembro (-0,76%) e o 
menor patamar desde 18 de 
setembro (4,1028 reais). Na 
B3, o contrato de dólar de 
maior liquidez cedia 0,64%, a 
4,1400 reais. 

A máxima do dia (4,1825 
reais na venda) foi alcançada 
no começo da sessão e a partir 
de então o dólar só perdeu 
força para bater uma mínima 
de 4,1304 reais perto do fim 
do pregão. “A impressão é 

que o mercado vendeu bolsa 
e desmontou o hedge”, disse 
um gestor em São Paulo. O 
Ibovespa caiu 2,9%, mínima 
de fechamento desde 3 de 
setembro. O real tem ficado 
atrás da Bolsa e da renda fixa 
nos últimos meses justamente 
porque tem servido de ativo 
de proteção aos investimentos 
nesses mercados. 

Além do ajuste negativo no 
dólar nos mercados externos, 
devido a mais dados fracos nos 
EUA, analistas destacaram que 
cada vez mais surgem sinais de 
que a atividade econômica do 

Brasil tem se destacado positi-
vamente em relação ao mundo. 
E a volta do crescimento é um 
fator citado por analistas como 
necessário para o retorno do 
fluxo cambial ao país, o que 
ajudaria a baixar o dólar. 

“Brasil na contramão do 
mundo? Será que agora ve-
remos o contrário? Segundo 
o PMI, esse cenário se mostra 
mais provável”, disse Tomás 
Goulart, sócio e economista-
-chefe na Novus Capital, em 
referência a indicadores de 
atividade do setor manufa-
tureiro.

PETRÓLEO/AGOSTO

Produção chega a 2,9 milhões de barris
SÃO PAULO - A produção 

de petróleo do Brasil totalizou 
em agosto 2,989 milhões de 
barris por dia, alta de 18,5% 
na comparação anual e novo 
recorde mensal, superando 
maio deste ano, informou a 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) nesta quarta-feira. 

Já a produção de gás natu-
ral em agosto atingiu recorde 
de 133,3 milhões de metros cú-
bicos diários, avanço de 7,4% 

ante a máxima anterior de 
julho e alta de 25,3% na com-
paração com agosto de 2018, 
acrescentou a ANP. 

O avanço na produção 
ocorre na esteira de um recor-
de na extração de petróleo e 
gás registrado em agosto pela 
Petrobras, que juntamente 
com suas parceiras colocou em 
operação sete novas platafor-
mas em operação desde 2018, 
informou a empresa no mês 
passado. Os recordes estão 

baseados na expansão da pro-
dução no pré-sal, oriunda de 
110 poços, que atingiu 1,928 
milhão de bpd de petróleo e 
79,3 milhões de metros cúbi-
cos/dia de gás natural. 

O campo de Lula, na Bacia 
de Santos, foi o que mais pro-
duziu petróleo, uma média de 
1,026 milhão de bpd, sendo 
também o maior produtor de 
gás natural (média de 43,4 mi-
lhões de metros cúbicos/dia). 
O grau API médio foi de 27,6, 

sendo 38% da produção consi-
derada óleo leve (>=31°API), 
51,6% óleo médio (>=22 API 
e <31 API) e 10,5% óleo pesa-
do (<22 API). 

A Petrobras respondeu por 
quase três quartos da produção 
de petróleo e gás do Brasil, 
com mais de 2,8 milhões de 
barris de óleo equivalente por 
dia (boed), enquanto a Shell 
produziu 469 mil boed, segui-
da por Petrogal, com 131 mil 
boed.

EM OUTUBRO

Volume de bacias hidrelétricas deve cair 
O volume dos reservatórios 

das principais bacias hidrelé-
tricas do país em outubro deve 
ficar abaixo de 40%. A previsão 
é do Comitê de Monitoramen-
to do Setor Elétrico (CMSE), 
responsável pela avaliação 
do suprimento energético do 
país. Em nota divulgada nesta 
quarta-feira (2), o comitê diz 
que o menor volume deve ficar 
nos reservatórios do Subsiste-
ma do Sudeste/Centro-Oeste, 
que deve encerrar o período 
seco com apenas 23,7% da 
capacidade. Nos reservatórios 
do Norte, o volume deve ficar 
em 31,5%; no Nordeste, em 
37,3%, e no Subsistema Sul, 
em 38,7%.

De acordo com o CMSE, 
apesar dos volumes de arma-
zenamento dos reservatórios 
terem sido superiores aos ve-
rificados em setembro do ano 
passado (com exceção do Sul), 
o cenário é de acompanhamen-
to permanente. “Em função 
dos cenários de precipitação 
verificados, com valores abaixo 
da média histórica, principal-
mente na Região Sul, e das 
avaliações prospectivas apre-
sentadas pelo Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS), 
foi ressaltada a importância do 
acompanhamento permanente 
das condições de atendimen-
to”, destaca a nota divulgada 
pelo comitê.

No mês passado, com ex-
ceção das regiões Sudeste e 
Centro-Oeste, todos os re-
servatórios operaram com 
capacidade acima de 40% – 
31,1% no subsistema Sudeste/
Centro-Oeste; 41,6% no Sul; 
43,9% no Nordeste; e 48,7%, 
no Norte.

O destaque foi a Região 
Nordeste, que enfrentou condi-
ções severas nos últimos anos.
Segundo o CMSE, houve boa 
recuperação do armazena-
mento dos reservatórios, que 

chegaram a atingir 58% da 
capacidade. Foi a melhor situa-
ção desde o ano 2012, quando 
teve início a seca prolongada 
na região.

Ainda de acordo com o co-
mitê, em setembro, o volume 
de chuvas ficou abaixo da mé-
dia histórica em todas as bacias 
hidrográficas de interesse do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN), com exceção do trecho a 
montante da Usina Hidrelétrica 
de Três Marias, na Bacia do Rio 
São Francisco.


