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Reabertura

Novos hábitos

Safra

Após meses fechados, locais fazem adequações para prevenir contra COVID

Cinemas preparam retomada 
para dia 28 deste mês na Capital 

Dia do Cliente revela mais cautela nas compras

Preço do arroz voltará ao 
normal, garante ministra

Divulgação

Hoje o arroz tem um 
preço mais alto, mas 
ele está na prateleira 
e vai continuar
Tereza Cristina, ministra da Agricultura

Michelly Perez 

Fechados desde o dia 17 de 
abril, as salas de cinema em 
Campo Grande se preparam 
para a retomada no dia 28 deste 
mês com rigídas regras de bio-
segurança e programação es-
pecial. A decisão foi publicada 
na edição do Diogrande (Diário 
Oficial de Campo Grande) de 
ontem (15) e entre as medidas 
previstas para o funcionamento 
estão: lotação máxima de 50% 
e a adoção de mecanismos 
para controle da utilização de 
máscaras pelos clientes e fun-
cionários. Além dos cinemas, 
shows, festas em casas no-
turnas, boates, clubes de lazer 
e similares, assim como os 
espaços kids, e playgrounds no 
interior destes, também foram 
autorizados. 

Para o jornal O Estado, a 
rede Cinemark, presente no 
Shopping Campo Grande, anun-
ciou que os protocolos para a 
retomada das atividades foram 
validados pelo Hospital Israelita 
Albert Einstein. Entre os proce-
dimentos estão a medição de 
temperatura de todos os clientes 
antes da entrada para as salas, 
quando não houver checagem 
prévia na entrada do shopping, 
a vedação física das poltronas 
interditadas (garantindo a ocu-
pação máxima permitida) e filas 
de espera virtuais para compras 
de bomboniére. “Os processos 
de higienização também foram 
totalmente reformulados: ha-
verá totens de álcool gel 70% nas 
dependências, limpeza rigorosa 
e com curto espaço de tempo 
nos banheiros, além do uso de 
EPIs pelas equipes de limpeza. 
Nas salas, as principais áreas 

Depois da chegada da pan-
demia, os clientes estão cada 
vez mais cautelosos na hora 
da compra. Ontem, 15 de se-
tembro, foi comemorado o Dia 
do Cliente, data que, de acordo 
com representantes do comércio 
e varejo de Campo Grande, 
revela a necessidade de uma 
maior capacitação dos trabalha-
dores para atender a demanda 
dos clientes. Em contrapartida, 
economista dá dicas para quem 
quer comprar, sem entrar para 
a lista dos endividados.

Adelaido Vila, presidente 
da CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campo Grande), 
contou que o grande desafio da 
entidade é o de profissionalizar 

os trabalhadores para, então, 
melhorar em um dos princi-
pais quesitos e reclamações, 
o atendimento ao consumidor. 
Além disso, pontuou que após a 
pandemia do novo coronavírus é 
necessário encantar os clientes, 
já que, sem o consumidor não 
existe loja, mercado e nenhum 
tipo de comércio. 

“Precisamos encantar e en-
tender a importância do consu-
midor, precisamos ouvir a neces-
sidade do consumidor, quando 
ele vai as comrpas, ele vai por 
uma necessidade. Precisamos 
ter a sensibilidade de ouví-lo 
para ter a sua fidelização. Atual-
mente, um dos grandes desafios 
da CDL é o de lograr a profis-

sionalisação de quem trabalha 
com atendimento no varejo, in-
felizmente, não temos uma for-
mação específica para o cargo, 
somos o setor que mais em-
prega e que gera riquezas, mas 
ainda não temos uma formação 
academica. Temos visto, que 
as pessoas que vão trabalhar 
no varejo são aquelas que não 
conseguiram uma outra opção e 
então encontram no varejo uma 
opção de emprego,” pontuou ele. 
O descontentamento e um maior 
grau de consciência dos clientes 
têm propulsado o aumento no 
número de reclamações na 
Procon-MS, foi o que afirmou 
o superintendente da unidade, 
Marcelo Salomão. 

“Com certeza os consumi-
dores estão mais atentos e acre-
ditando mais no sistema de pro-
teção. Além disso, outro ponto 
importante é que eles estão 
aprendendo a reclamar sobre 
os seus direitos. O dia do cliente 
é um dia de reflexão, já que os 
clientes ainda são pressas fáceis 
de alguns fornecedores, ele é 
a parte vulnerável da relação 
de consumo, infelizmente ainda 
temos que avançar para que 
haja uma proteção é um dia para 
nos conscientizarmos para que 
haja uma forte orientação e o 
Procon está aqui para proteger 
a relação de consumo, seja do 
ponto de vista do consumidor ou 
do fornecedor”, afirmou. 

A ministra Tereza Cris-
tina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) tranquilizou 
a população em relação ao 
abastecimento de arroz no 
país. Em vídeo nas redes so-
ciais, ela disse que o produto 
vai continuar disponível para 
os brasileiros. 

“Gostaria de pedir para 
vocês muita tranquilidade. 
Todas as vezes que eu vim aqui 
falar para vocês, em outras 
ocasiões, que tivemos alguns 
problemas com outros pro-
dutos, eu sempre fiz questão 
de dizer que nós não teríamos 
problema no abastecimento de 
todos os produtos que estão na 
mesa dos brasileiros”, disse.   

Tereza Cristina explicou 
que a produção de arroz teve 
problemas no passado, com 
queda de preço do produto e 
redução na área de produção. 
“Hoje o arroz tem um preço 
mais alto, mas ele está na 
prateleira e vai continuar nas 
prateleiras.” 

Segundo a ministra, o go-
verno tomou todas as medidas 

necessárias para fazer a es-
tabilidade e o equilíbrio para 
esse produto. Na semana pas-
sada o Comitê-Executivo de 
Gestão (Gecex) da Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) 
decidiu zerar a alíquota do 
imposto de importação para o 
arroz em casca e beneficiado 
até 31 de dezembro deste ano. 

“O Brasil tirou a alíquota de 
importação para que o produto 
de fora pudesse entrar e trazer 
o equilíbrio para os preços. 
Abrimos somente uma cota, 
porque não temos necessidade 
de muito arroz, mas isso é 
uma cota de reserva para que 
possamos ter a tranquilidade 
de que o preço vai voltar, vai 
equilibrado e o produto conti-
nuará nas gôndolas para todos 
os brasileiros.” 

O arroz deverá ser impor-
tado basicamente dos Estados 
Unidos e da Tailândia. “São 
os dois países que podem ex-
portar para o Brasil, porque 
é o mesmo tipo de arroz que 
o brasileiro tem o hábito de 
consumir”, disse.

Funcionários 
testam limpeza das 
poltronas e seguem 
normas rigorosas de 
biossegurança

de contato de todas as pol-
tronas serão higienizadas ma-
nualmente nos intervalos entre 
cada sessão. A sinalização das 
salas e complexos também foi 
reformulada, com o objetivo de 
garantir o distanciamento ne-
cessário nas áreas comuns e o 
uso de máscaras em todos os 
ambientes. Além disso, com o 
objetivo de obter a melhor quali-
dade do ar possível, a limpeza do 
ar-condicionado será realizada 
com frequência, assim como a 
troca do sistema de filtragem 
e a renovação do ar”, informou 
a rede. 

Para o período, o Cinemark 
preparou o “Festival de Volta 
para o Cinema”, que trará, além 
dos últimos lançamentos, filmes 
clássicos dos gêneros de ação, 
comédia, ficção científica, terror, 
fantasia, suspense e drama. Os 
ingressos, comidas e bebidas 
serão vendidos pelo aplicativo 
da Rede ou escaneando o QR 
code diretamente nas comuni-
cações do cinema. Além disso, 
os atendentes localizados pró-
ximos às bilheterias, também 
realizarão a venda de ingressos. 

Apenas um caixa estará aberto, 
exclusivo para pagamentos em 
dinheiro. Os alimentos só po-
derão ser consumidos dentro 
das salas.

“Além de estreias, a progra-
mação contará também com 
Festival de Volta para o Cinema 
(https://www.devoltaparaoci-
nema.com.br/), que fez uma 
seleção de filmes com versões 
legendadas e dubladas nos gê-
neros de ação, comédia, ficção 
científica, terror, fantasia, sus-
pense e drama. Entre os títulos 
estão ‘Harry Potter e a Pedra 
Filosofal’, ‘Os Vingadores’, ‘Di-
vertida Mente’ e ‘Minha Mãe É 
Uma Peça’”, informou a unidade 
em nota.  Questionada, a asses-
soria de imprensa do Shopping 
Bosque dos Ipês informou que a 
unidade UCI existente no local 
funcionará cumprindo todas as 
exigências informadas no de-
creto municipal. 

“Conforme o Decreto nº 
14.456, de 14 de setembro de 
2020, que autoriza a reabertura 
de operações de entretenimento 
em Campo Grande-MS, o Shop-
ping Bosque dos Ipês informa 

que suas operações voltadas 
ao segmento informado no de-
creto, funcionarão com a capa-
cidade máxima de 50%, após 
apresentação e aprovação do 
Plano de Contenção de Riscos, 
a ser elaborado e cumprido de 
acordo com as normas contidas 
na Resolução Conjunta Sesau/
Semadur. O Shopping Bosque 
dos Ipês segue no combate ao 
COVID-19, cumprindo todas as 
normas de biossegurança, ga-
rantido total conforto aos seus 
clientes”, destacou.

Além disso, a rede Cinépolis, 
presente no Shopping Norte 
Sul, informou em suas redes 
sociais que já possui um pro-
tocolo com diversas medidas 
que já estão sendo aplicadas 
nas nove unidades que já estão 
funcionando. A unidade da Ca-
pital, assim como as demais, 
deverá retornar com uso obri-
gatório de máscara, limpeza e 
higienização, distanciamento, 
controle da capacidade, saídas 
das salas de forma ordenada 
por meio de fila única, além 
da compra de ingressos e ali-
mentos pelo site.

Cotações
Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,286      R$ 5,287      + 0,2085%
Turismo R$ 5,26        R$ 5,58        + 0,1795%
Euro R$ 6,244      R$ 6,246       - 0,7263%
Libra Esterlina R$ 6,796      R$ 6,799      + 0,2507%

 

Investimentos 

OURO (BM&F) – R$ 330,75
BOVESPA (SP) – 100.297,91 + 23,38 (0,023%)   

 

Indicadores Agropecuários

@Boi Gordo (rastreado)  R$  224,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  208,00
Frango Congelado  R$      5,13 
Frango Resfriado  R$      5,10 
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    10,60
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  132,00
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    50,00
*Atualizado: 31/08

Poupança 

14/09              0,3715
15/09              0,3715
16/09              0,3715
17/09              0,3715
18/09              0,3715
19/09              0,3715
20/09              0,3715
21/09              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
14/09            0,5000
15/09            0,5000
16/09            0,5000
17/09            0,5000
18/09            0,5000
19/09            0,5000
20/09            0,5000
21/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  24º 40º

São Paulo  14º 32º

Brasília  15º 30º

Rio de Janeiro  17º  31º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     22°   37°
Dourados       20°   37°
Corumbá                  21°             39°
Maracaju                    20°              38°
Ponta Porã                19°            35°
Três Lagoas      22°   39°
Mundo Novo              21°   38°

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.: 11% máx.: 29%

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              

Setembro de 2020

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

09  34  41  42  45  46

03  08  16  36  48  50

(Concurso nº2131)

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Quina

1 5  1 7  4 1  5 8  7 6

(Concurso nº5366)

03 10 15 30 43 52 80

Uberlândia/MGTime do 

(Concurso 1537)Timemania

LOTERIAS

(Concurso nº356)Dia de Sorte

Mês da Sorte: Março
0 1  0 2  1 0  1 5  2 2  2 3  2 8

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2031)(SORTEIO REALIZADO 14/09/2020)

15 acertos 2 645.326,93
14 acertos 572        675,87
13 acertos 16891            25,00
12 acertos 172356          10,00
11 acertos     853199          5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.200.000,00

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

Rateio

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                   0                                  0,00
QUADRA                         172                                          5.514,86
TERNO                        11291                                            126,33
DUQUE                    268191                                          2,92

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 15.500.000,00

(SORTEIO REALIZADO (14/09/2020)             (Concurso nº5365)

Quina

0 5   1 4   3 3   5 2   5 9

Lotofácil (N°2032)

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

Lotomania (Concurso nº 2109)

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

0 2  0 3  1 9  4 0  4 4  6 0

(2299)MEGA SENA


