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Mais barata

Esta já é a 
terceira queda 
consecutiva no 
valor; óleo de 
soja e banana  
foram “vilões”

Batata, feijão carioquinha e tomate são 
responsáveis pela queda no preço da cesta

Jucems

Investimento

Loteria

Com melhor resultado desde 
2014, MS registra a abertura 
de 604 empresas em setembro

Michelly Perez 

Batata, feijão carioquinha 
e tomate estão entre os ali-
mentos que colaboraram para 
a redução de 2,73% no preço 
da cesta básica de setembro 
em Campo Grande, foi o que 
apontou a Pesquisa Nacional 
da Cesta Básica de Alimentos, 
do Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos). 
Com custo estimado em R$ 
396,98, a terceira queda con-
secutiva representou para o 
bolso dos campo-grandenses 
uma economia de R$ 11,13. 
Já os vilões da cesta básica 
foram representados pelos 

Com a liberação de mais 30 
dias para a pesca esportiva 
nos rios do Estado, empresá-
rios do setor de turismo e pes-
cadores já se planejam e não 
conseguem esconder a grande 
expectativa para o próximo 
ano. A adesão quase unânime 
de pescadores à nova legis-
lação da pesca amadora, que 
começa a vigorar em 1º de 
janeiro do próximo ano e que 
estabelece a cota zero para 
as principais espécies, tem 
feito com que os empresários 
da rede de turismo de pesca 
já comemorem e sonhem com 
um 2020 com o dobro de visi-
tantes. 

Segundo Marju Venturini, 
do Parque Hotel Passo do 
Lontra em Corumbá, a tem-
porada deste ano foi uma das 
melhores da década. “Estamos 
lotados em outubro, o turista 
está engajado no pesque-solte 
e o movimento vai dobrar em 
2020”, garante.

Entusiasmado, o empre-
sário Marcos Aurélio Nunes, 
51, dono de pousada em Porto 
Murtinho, comemora que está 
com lotação completa para 

o último mês. “Voltamos a 
ter uma boa safra de peixes, 
o dourado tem garantido as 
melhores emoções e os pesca-
dores estão fazendo reservas 
para o próximo ano”, diz, ani-
mado. “O pescador quer emo-
ções, poucos estão tirando o 
peixe do rio”, pontua.

PMA em ação
Com a aproximação da pira-

cema, período de reprodução 
dos peixes e a movimentação 
maior de pescadores nos rios, 

pelo menos 360 policiais em 
todo o Estado participam da 
1ª Operação Piracema, a fim 
de fiscalizar e prevenir contra 
a pesca predatória. Segundo 
a Polícia Militar Ambiental, 
em outubro de 2017 e 2018 as 
autuações (maioria por pesca 
ilegal) caíram em 51,13%, com 
38 prisões em 2018 e 684 quilos 
de peixe apreendido em 2017 e 
outros 605 quilos em 2018. Já 
os valores das multas por pesca 
predatória foram semelhantes: 
R$ 87 mil e R$ 85 mil. (MP)

O ano de 2019 está sendo 
de recordes na abertura de 
empresas em Mato Grosso 
do Sul, foi o que apontou a 
pesquisa da Jucems (Junta 
Comercial de Mato Grosso 
do Sul). Segundo o levanta-
mento, 5.462 novas empresas 
foram abertas no ano, melhor 
resultado desde 2014. 

Em setembro foram 604 
novas empresas, melhor nú-
mero desde 2015 e, na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado (489), 
o montante representa au-
mento de 23,51%. Por sua 
vez, Campo Grande regis-
trou 286 novas empresas, 
correspondendo a 47,35% 
das empresas constituídas 
no Mato Grosso do Sul no 
mês passado. 

No estado, outros mu-
nicípios também coope-
raram para a alta, como 
por exemplo: Dourados 
(71), Três Lagoas (34), 
Ponta Porã (25) e Maracaju 
(13). Os maiores registros 
seguem sendo no setor de 
serviços com 378, seguido 

do comércio (205) e em 
terceiro vem a indústria 
(21).  Também, as empresas 
de transporte rodoviário de 
cargas obtiveram 30 novos 
registros, já os restaurantes 
e similares (20), construção 
de edifícios (19), comércio 
varejista de artigos de ves-
tuário e acessórios; lan-
chonetes, casas de chá, de 
sucos e similares; e serviços 
de engenharia em terceiro, 
com 14 registros cada.

Para o secretário Jaime 
Verruck, da Semagro (Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econô-
mico, Produção e Agricul-
tura Familiar), os resul-
tados demonstram uma 
recuperação econômica do 
Estado. 

“Em agosto tivemos a ge-
ração de 1.152 novos postos 
de trabalho no Estado, e 
a indústria foi o destaque 
com 582 empregos. De ja-
neiro a agosto já foram 
17.145, mais que o dobro 
do total do ano passado”, 
finalizou. (MP)

Foi publicado ontem (4), 
no Diário Oficial, o Aviso de 
Licitação referente à con-
cessão dos serviços públicos 
de recuperação, operação, 
manutenção, conservação, 
implantação de melhorias e 
ampliação de capacidade da 
Rodovia MS-306. O edital de 
concorrência e seus anexos 
encontram-se disponíveis 
aos interessados no site 
www.centraldecompras.
ms.gov.br. A concessão da 
Rodovia MS-306 represen-
tará a primeira concessão 
rodoviária de Mato Grosso 
do Sul, acelerando os in-
vestimentos nessa impor-
tante rota de escoamento da 
produção e garantindo me-
lhores condições de trafe-
gabilidade e segurança aos 
seus usuários. Para o gover-
nador Reinaldo Azambuja, a 
MS-306 é importante para 
o agronegócio, por estar 
localizada em polo de inte-
gração comercial entre MS, 
MT, SP, GO e MG, sendo rota 
de escoamento de produção 
de açúcar, álcool, algodão, 
soja e milho.

“É evidente a necessidade 
de realização de grandes 
melhorias nas condições 
de sua trafegabilidade, em 
razão do tráfego intenso 
de veículos comerciais, bem 
como da necessidade de ga-
rantir a segurança dos usu-
ários, diante dos elevados 
índices de acidentes”, pon-
derou. (Portal MS)

aumentos nos preços de 
óleo de soja (6,04%), banana 
(1,95%) e farinha de trigo 
(0,50%). 

 Entretanto, em 12 meses, 
o preço do óleo não teve va-

riação de preço. No geral, as 
frutas variaram 21,38% e a 
farinha teve queda (-6,26%). 
O preço médio do óleo de soja 
passou de R$ 3,03 para R$ 3,22 
em um mês. Entre os itens que 

registraram redução de preços 
temos a batata (-15,71%), o 
feijão carioquinha (-11,78%), 
o tomate (-7,26%), a manteiga 
(-2,89%), o açúcar do tipo 
cristal (-2,65%), o leite de cai-

xinha (-2,01%), a carne bovina 
(-1,38%), o arroz (-1,08%), o 
café em pó (-1,04%) e o pão-
zinho francês (-0,53%).

Na comparação com os re-
sultados obtidos em 12 meses, 
as altas mais expressivas 
foram de batata (91,56%), 
feijão (50,46%), banana 
(21,38%) e tomate (12,85%). As 
retrações foram observadas 
nos preços do leite (-19,25%), 
do café (-15,91%) e da farinha 
de trigo (-6,26%). 

O levantamento mostrou 
ainda, que na comparação 
com 17 capitais, as diminuições 
mais expressivas ocorreram 
em Fortaleza (-4,63%), Curitiba 
(-3,73%) e Brasília (-3,10%). 
A única alta foi registrada em 
Recife (1,53%). Contudo, a cesta 
mais cara foi São Paulo (R$ 
473,85). Para tal, o levanta-
mento dispõe sobre o tempo 
médio de trabalho necessário 
para a obtenção de uma cesta 
básica, que em setembro tota-
lizou 88 horas e 25 minutos, 
e, em agosto, 90 horas e 24 
minutos. Em setembro de 2018, 
quando o salário-mínimo era de 
R$ 954,00, o tempo médio foi de 
85 horas e 35 minutos. 

Valentin Manieri/Arquivo

Pesca esportiva encerra em 30 
dias com expectativa para 2020

Turismo

Valentin Manieri

Governo lança 
edital para obra 
e concessão da 
Rodovia MS-306

Mega sorteia 
hoje prêmio de 
R$ 18 milhões

O sonho de terminar o ano 
milionário pode se realizar 
para algum dos apostadores 
da Mega Sena. Após acu-
mular o prêmio no último 
sorteio do concurso 2194, 
realizado na quarta-feira (2), 
o concurso 2.195, que será 
realizado a partir das 20h 
deste sábado (5), no Espaço 
Loterias Caixa, localizado 
no Terminal Rodoviário do 
Tietê, em São Paulo, poderá 
deixar aquele que acertar 
seis dezenas com muito di-
nheiro no bolso. Para aqueles 
que ainda não realizaram 
suas apostas, vale lembrar 
que podem ser feitas até as 
19h de hoje, em qualquer 
loja lotérica credenciada 
pela Caixa em todo o país. 
O bilhete simples, com seis 
dezenas marcadas, custa R$ 
3,50. (MP)

Cotações

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 4,057      R$ 4,058           - 1,06%
Turismo R$ 4,020      R$ 4,250           - 1,15%
Euro R$ 4,481      R$ 4,482           - 1,08%
Libra Esterlina R$ 5,079      R$ 5,082           - 0,66%

 

Investimentos 

OURO (BM&F)        R$ 204,20
BOVESPA (SP)        Variação: 1,02%

Indicadores Agropecuários

@Boi Gordo (rastreado)  R$  143,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  133,00
Frango (valor mínimo/kg)  R$      5,49 
Frango (valor máximo/kg)  R$      6,99 
Suíno (em pé/kg)    R$      4,60
Soja (Produtor/mínimo/60 kg)  R$    66,00
Soja (Produtor/máximo/60 kg)  R$    68,30
Milho (Produtor/40 kg)  R$    26,00

Poupança 
Setembro/Outubro de 2019
    29/09              0,3715
    30/09              0,3715
    01/10              0,3715
    02/10              0,3715
    03/10              0,3715
    04/10              0,3715
    05/10              0,3715
    06/10              0,3715

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 998,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 5.839,45
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 998,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 46,54 para 
empregado com remuneração de ate R$ 907,77 e de R$ 32,80 para 
empregados com remuneração de R$ 907,77 a R$ 1.364,43. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 998,00. 

Salário de Contribuição (R$)

Alíquota para fins de recolhimento
até R$ 1.751,81    8%
de R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72    9%
de R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45   11%

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
29/09            0,5000
30/09            0,5000
01/10            0,5000
02/10            0,5000
03/10            0,5000
04/10            0,5000
05/10            0,5000
06/10            0,5000

Fonte: Ceasa-MS

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá   24º 36º

São Paulo   15º 31º

Brasília   19º 32º

Rio de Janeiro   18º  36º

Cidades Min.   Máx.      
Campo Grande   21°   34°
Dourados     19°   29°
Corumbá                    20°              29°
Maracaju                    19°              30°
Ponta Porã                 18°             27°
Três Lagoas    23°   38°
Mundo Novo               20°   30°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju

Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 16% máx.: 50%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Agosto Agosto  Variação
Valor em R$  28,77 28,77 0,00%
IPC (CG)  Maio Junho  Acum. Ano
Percentual de aumento  0,48% 0,16% 0,10%
IPC-DI (FGV)  Maio Junho Acum. Ano
Variação (%)  0,22% -0,02% 00000
IPC (FIPE)  Junho Julho Acum. Ano
Variação (%)   0,15%    0,14% 00000 
INCC-DI (FGV)  Junho  Julho Acum. Ano
Variação (%)  0,88%  0,58%  0,49%
IGP-DI (FGV)  Junho  Julho Acum. Ano
Variação (%)  0,63% -0,01% 0,0700%
IGP-M (FGV)  Junho Julho Acum. Ano
Variação (%)  0,80% 0,40% 0,8900% 
INPC (IBGE)  Junho Julho  Acum. Ano
Variação (%)  0,01% 0,10% 00000%
IPCA (IBGE)  Junho Julho   Acum. Ano
Variação (%)  0,01%   0,19% 00000%
TR Mensal (Bacen)  Julho Agosto Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000
TJLP  Agosto Setembro Acum. Ano
Valor mensal (%)  5,95% 5,95%  7,3% 
UAM - MS  Agosto Setembro Variação
Valor em R$  3,9513 3,9509 -0,44%
Taxa SELIC  Junho Julho Acum. Ano
 0,5189%  0,5363%  0,0%
CUB (Sinduscon)  Junho Julho Acum. Ano
Variação no período (%)  0,02% 2,04% 00000
POUPANÇA  Agosto Setembro Variação
Variação (%)  0,5000 0,5000 00000              


