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CapitalIBGE

Cédula

Programa chega ao último dia com R$ 55,6 milhões em dívidas negociadas

Refis supera meta de arrecadação 
e pode ser prorrogado outra vez

Produção de veículos faz 
indústria crescer em junho

BC escolhe cinza como a cor da nota de R$ 200

Valentin Manieri

Michelly Perez 

Termina hoje (5) o Refis 100% 
Saúde, e o secretário municipal 
de Finanças e Planejamento 
(Sefin), Pedro Pedrossian Neto, 
informou que a meta de R$ 
15 milhões em arrecadações 
durante esta segunda etapa do 
programa, iniciada no dia 8 
de julho, já foi atingida. Até o 
momento 16.384 atendimentos 
presenciais foram realizados e 
permitiram a obtenção de R$ 
15,396 milhões desde a pror-
rogação do prazo. No total, a 
edição do Refis que destinará 
todos os recursos obtidos para 
o setor de saúde já contabiliza 
a marca de R$ 55,669 milhões 
arrecadados.

De acordo com informações 
repassadas pela Sefin, do mon-
tante arrecadado desde o início 
da prorrogação, R$ 9,267 mi-
lhões foram consolidados por 
renegociação de dívidas imobi-
liárias, sendo que R$ 1,7 milhão 
de forma parcelada e outros R$ 
4 milhões ajuizados. Além disso, 
R$ 2,6 milhões resultaram das 
renegociações à vista. 

A receita com os acordos 
da área econômica somam R$ 
6,1 milhões, dos quais R$ 205 
mil foram consolidados pelas 
renegociações parceladas, 
acompanhados por R$ 780 mil 
em créditos ajuizados e R$ 5,1 
milhões pagos à vista.

Segundo Pedro Pedrossian 

Folhapress

Por orientação do BC (Banco 
Central), a nota de R$ 200 de-
verá ser cinza. Com lançamento 
previsto para o fim de agosto, a 
nova cédula deverá trazer ainda 
detalhes amarronzados, caso o 
modelo em teste seja aprovado 
pelo BC.

Segundo a assessoria de co-
municação da Casa da Moeda 
– responsável pela emissão do 
real –, as opções da moeda 
apresentadas pelo BC estão em 
fase final de testes.

Nessa primeira etapa, a Casa 
da Moeda confecciona o fundo 
da cédula, sem textura. Na se-
gunda e terceira etapas, ocorre 
a calcografia – que é a gravação 
de imagens em alto-relevo – em 
cada uma das faces da nota, 
passando-se para a impressão 
de itens de segurança para im-
pedir a falsificação do dinheiro.

Escolhido para estampar a 

nota, o lobo-guará foi eleito em 
uma consulta realizada pelo 
Banco Central em 2001.

Antes da emissão do di-
nheiro, o modelo terá de ser 
aprovado pelo BC. O governo 
tem pressa para colocar o real 
em circulação, já que boa parte 
dos beneficiários do auxílio-
-emergencial concedido durante 
a pandemia prefere receber o 
dinheiro em espécie.

Presidente do Sindicato Na-
cional dos Moedeiros, Roni Oli-
veira lembra que 40% dos bra-
sileiros são “desbancarizados”, 
não têm acesso a nenhum insti-
tuição financeira.

Segundo a assessoria de co-
municação da Casa da Moeda, 
dois fatores levaram a lança-
mento da nota de R$ 200 e au-
mento da produção de cédulas. 
“Muitas pessoas por medo e 
principalmente aquelas deban-
carizadas começaram a guardar 
dinheiro e diminuiu a circulação. 

Por outro lado, o auxílio emer-
gencial injetou muitos recursos 
para esse mesmo público que 
guarda o dinheiro e faz seus 
pagamentos em dinheiro”, diz a 
assessoria. Em maio, o sindicato 
e a diretoria da Casa da Moeda 
selaram um acordo de hora 
extra para que os funcionários 
trabalhassem de domingo a do-
mingo, o que elevou em 40% a 
produção de cédulas.

Originalmente, a previsão 
era de emissão de 1,8 bilhão 
de cédulas. O Banco Central 
encomendou a emissão de mais 
400 milhões de cédulas, optando 
para uma nota de maior valor.

“Hoje, estamos trabalhando 
com as áreas de produção e 
suporte em trabalho remoto, 
teletrabalho e presencial. Com 
todos os protocolos de saúde e 
segurança. Cerca de 30% a 45% 
[dos funcionários] da Casa estão 
trabalhando presencialmente e 
o pessoal da produção está fa-

zendo hora extra nos finais de 
semana. Todos motivados em 
cumprir um papel importante 
para o país”, informa a asses-
soria da Casa da Moeda.

A produção de nova remessa 
de cédulas não é suficiente para 
sanear as contas da empresa, já 
que a maior fonte de receita – 
que é a emissão de passaporte – 
foi reduzida durante a pandemia.

Embora amargue prejuízo há 
três anos, a Casa da Moeda foi 
excluída do projeto de privati-
zação do governo.

Segundo a assessoria da 
Casa da Moeda, “a área co-
mercial está buscando novos 
negócios e a diretoria está incen-
tivando iniciativas de inovação e 
gestão ágil para que a Casa da 
Moeda do Brasil possa se tornar 
mais forte nos próximos anos”.

Roni Oliveira lembra, porém, 
que o decreto que determina a 
privatização da Casa da Moeda 
ainda não foi revogado.

Mais uma vez influenciada 
pela produção de carros e ca-
minhões, a indústria brasileira 
voltou a esboçar uma reto-
mada no mês de junho, com 
alta de 8,9% na comparação 
com maio, de acordo com o 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). 
Porém, o setor ainda está longe 
de retomar os 26,6% perdidos 
durante o avanço da COVID-19 
no Brasil. A retomada gra-
dual das atividades – principal-
mente no segmento automobi-
lístico – em meio à pandemia 
da COVID-19 já havia feito a 
produção industrial do Brasil 
iniciar recuperação em maio, 
com crescimento de 8,2% em 
relação a abril. Os dois últimos 
meses juntos, contudo, não 
conseguiram resgatar todas as 
perdas na pandemia, segundo 
o IBGE.

De acordo com o gerente 
da pesquisa, André Macedo, 
embora tenha crescido bas-
tante, com expansão de 17,9% 
nos meses de maio e junho, 
a produção industrial ainda 
está longe de eliminar a perda 
concentrada nos meses de 
março e de abril. “O saldo 
negativo desses quatro meses 
é bastante relevante (-13,5%)”, 
disse. Em abril, considerado 
o fundo do poço da indústria 
até o momento, o registro ne-
gativo havia superado até a 
queda de 11% de maio de 
2018, quando ocorreu a greve 
dos caminhoneiros. Porém, 

aquela produção foi reposta 
no mês seguinte, algo que não 
aconteceu agora, já que as 
medidas de isolamento social 
continuaram em maio.

O acumulado do primeiro 
semestre de 2020 registra um 
recuo de 10,9% na produção 
industrial. Em 12 meses, a 
queda foi de 5,6%, retração 
mais intensa desde dezembro 
de 2016, quando havia caído 
6,4%. Em relação a junho de 
2019, a indústria diminuiu 9%, 
oitavo resultado negativo se-
guido nessa comparação.

O IBGE apontou que o re-
sultado positivo de junho foi 
influência do setor de veículos 
automotores, reboques e car-
rocerias, que avançou 70% em 
junho, puxado principalmente 
pela produção de carros e 
caminhões.

“Esse segmento acumulou 
expansão de 495,2% em dois 
meses consecutivos de cres-
cimento na produção”, disse o 
gerente da pesquisa. Ele lem-
brou, porém, que o ramo está 
53,7% abaixo do patamar de 
fevereiro, antes da pandemia.

O setor de outros equipa-
mentos de transporte, que 
engloba as motocicletas, 
também se destacou em junho 
e cresceu 141,9%, após ex-
pansão positiva também no 
mês de maio (57%). Contudo, 
segundo André Macedo, esses 
avanços estão longe de su-
perar as perdas observadas 
em março e abril. (FP)

Neto, os resultados foram acima 
do esperado para este momento, 
principalmente tendo em conta 
a crise provocada pela pan-
demia de novo coronavírus. “Já 
batemos a meta de arrecadação 
e está indo acima do esperado. 
Não temos uma posição sobre 
uma nova prorrogação”, re-
velou.

Vereadores querem estender iniciativa 
por mais um mês

Na volta do recesso da Câ-
mara Municipal, dois parlamen-
tares apresentaram diferentes 
projetos para prorrogar nova-

mente o Refis. A proposta do 
vereador Delegado Wellington 
(PSDB) é estender o Refis 100% 
Saúde até 11 de setembro. A 
outra, de Valdir Gomes (PSD), 
pede a continuidade das faci-
lidades para renegociação de 
débitos com o Fisco municipal 
até 15 de setembro.

No acumulado total do pro-
grama, R$ 45 milhões do mon-
tante arrecadado foram rea-
lizados mediante negociações 
imobiliárias (R$ 2 milhões em 
parcelamentos, R$ 26 milhões 
em dívidas ajuizadas e outros 
R$ 9 milhões à vista). 

Além disso, outros R$ 10 

milhões foram consolidados em 
dívidas econômicas, sendo R$ 
534 mil na modalidade parce-
lada, R$ 2 milhões em créditos 
ajuizados e R$ 7 milhões à vista. 

Neste último dia, os contri-
buintes podem aderir ao Refis 
100% Saúde pela internet ou por 
teleatendimento, evitando sair 
de suas residências. O site é o 
refis.campogrande.ms.gov.br. O 
número para o teleatendimento 
é o 4042-1320.  Os atendimentos 
presenciais continuam na Cen-
tral do IPTU, localizada no Paço 
Municipal, na Rua Arthur Jorge, 
500, Centro, das 8h às 16h. (Co-
laborou Jones Mário)

Cotações
Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,285      R$ 5,286       - 0,6391%
Turismo R$ 5,27        R$ 5,59         - 0,5338%
Euro R$ 6,272      R$ 6,275      + 0,6157%
Libra Esterlina R$ 6,913      R$ 6,914       - 0,6181%

 

Investimentos 

OURO (BM&F) – R$ 342,03
BOVESPA (SP) –101.215,87 − 1.614,09 (1,57%) 

 

Indicadores Agropecuários

@Boi Gordo (rastreado)  R$  184,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  170,50
Frango Congelado  R$      4,12 
Frango Resfriado  R$      4,19 
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      6,70
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$    92,00
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    38,00
*Atualizado: 09/06

Poupança 

03/08              0,3715
04/08              0,3715
05/08              0,3715
06/08              0,3715
07/08              0,3715
08/08              0,3715
09/08              0,3715
10/08              0,3715

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.045,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.101,06
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.045,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 48,62 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.045,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT 3.659/2020, a qual estabeleceu as faixas de salário de 
contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a partir 
de 1º de março de 2020, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.045,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.134,40 até R$ 6.101,06             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
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$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
03/08            0,5000
04/08            0,5000
05/08            0,5000
06/08            0,5000
07/08            0,5000
08/08            0,5000
09/08            0,5000
10/08            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  19º 36º

São Paulo  10º 24º

Brasília  10º 24º

Rio de Janeiro  12º  27º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     16°   31°
Dourados       15°   31°
Corumbá                  22°             35°
Maracaju                    15°              32°
Ponta Porã               14°            29°
Três Lagoas      18°   33°
Mundo Novo              16°   32°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju

Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem 
nuvens.

Umidade relativa do ar
mín.: 12% máx.: 35%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Julho Agosto  Variação
Valor em R$  30,69 31,18 –
IPC (CG)  Maio Junho  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,57% 0,23% –
IPC-DI (FGV)  Maio Junho Acum. Ano
Variação (%)   - 0,54% 0,36% –
IPC (FIPE)  Maio Junho Acum. Ano
Variação (%)   - 0,24%    0,39%  – 
INCC-DI (FGV)  Maio  Junho Acum. Ano
Variação (%)  0,20%  0,34% –
IGP-DI (FGV)  Maio  Junho Acum. Ano
Variação (%)  1,07% 1,60% –
IGP-M (FGV)  Maio Junho Acum. Ano
Variação (%)  0,28% 1,56% – 
INPC (IBGE)  Maio Junho  Acum. Ano
Variação (%)  - 0,25%   0,30% –
IPCA (IBGE)  Maio Junho   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,38%   0,26% –
TR Mensal (Bacen)  Abril Maio Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Agosto Setembro Acum. Ano
Valor mensal (%)  0,4092% 0,4092%  – 
UAM - MS  Julho Agosto Variação
Valor em R$  4,1932 4,2603  –
Taxa SELIC  Junho Julho Acum. Ano
  0,21233 %  0,15207 %  –
CUB (Sinduscon)  Maio Junho Acum. Ano
Variação no período (%)  0,26% - 0,16% –
POUPANÇA  Junho Julho Variação
Variação (%)  0,5000 0,5000 00000              

Julho/Agosto de 2020

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

16  24  28  37  41  45

22  23  27  29  31  45

(Concurso nº2113)Dupla Sena

3 4  4 9  5 9  7 0  7 4

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

(Concurso nº 2097)

(Concurso nº5331)

(Concurso nº338)Lotomania

Quina

Dia de Sorte

02 10 18 34 47 61 75

PALMEIRAS/SPTime do 

(Concurso nº1519)Timemania

LOTERIAS

Mês da Sorte: Junho
0 3  0 8  1 0  1 1  1 4  2 3  2 4

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2001)(SORTEIO REALIZADO 03/08/2020)

15 acertos 1    2.756.377,87
14 acertos 288      2.006,77
13 acertos 10884            25,00
12 acertos 147755          10,00
11 acertos     885172        5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

0 1  0 2  0 3  0 6  0 7
0 9  1 0  1 1  1 6  1 7
1 9  2 0  2 1  2 2  2 5

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                   0                                  0,00
QUADRA                           87                                      5.911,41
TERNO                           6073                                       127,34
DUQUE                         142175                                      2,99

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.500.000,00

(SORTEIO REALIZADO (03/08/2020)             (Concurso nº5330 )

Quina

0 1   0 4   2 0   2 5   7 6

Lotofácil

0 2  0 3  0 5  0 8  1 0
1 2  1 3  1 4  1 6  1 7
1 8  1 9  2 0  2 4  2 5

(N°2002)

0 0  0 8  1 0  2 2  3 3
3 6  4 8  4 9  5 0  5 2
5 4  5 8  6 4  6 6  6 7
7 1  8 6  8 9  9 1  9 8


