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PositivoDébitos

Dia das Crianças

Setor de frigorifícos puxou contratações até julho no Estado, aponta Fiems

Indústria de alimentos dribla crise 
em MS com 3,8 mil vagas no ano

Governo simplifica emissão de 
certidão negativa na Sefaz

Arquivo Fiems

Divulgação

Izabela Cavalcanti

Na contramão da crise eco-
nômica provocada pelo novo 
coronavírus, o setor brasileiro 
de indústria de alimentos tem 
se destacado na geração de 
empregos. Prova disso é que, 
até o mês de julho deste ano, 
foram 11.785 contratações e 
abertura de 3.842 vagas neste 
setor em Mato Grosso do Sul, 
contra 7.943 demissões.

Conforme informações da 
Fiems, desse total de vagas, 
2.798 (72,81%) são de indús-
tria frigorífica, como bovinos, 
suínos, aves e peixes.

A Naturafrig, em Rochedo, 
comemora o saldo positivo na 
empresa. Segundo o diretor 
Sérgio Capuci, a empresa tem 
800 funcionários e foram rea-
lizadas 80 contratações entre 
os meses de março e setembro, 
o que representa aumento de 
5% a 7%. E atualmente pos-
suem dez vagas abertas para 
o setor de desossa. “A empresa 
está sempre com perspectiva 
positiva. No começo fomos 
impactados na produção por 
conta das recomendações, 
mas agora tudo está norma-
lizando e estamos realizando 
novas contratações”, relata.

Outra indústria de ali-
mentos que continuou empre-
gando mesmo na pandemia 
foi a MixNutri, que realizou o 
total de 86 contratações entre 
os meses de março e setembro. 
E atualmente possui quatro 
vagas em aberto.

Em abril, foi inaugurada a 
terceira loja do Assaí (Grupo 
GPA), localizada na Rua Duque 
de Caxias, gerando cerca de 600 
empregos, entre diretos e indi-
retos. Conforme informado pela 
assessoria, foram investidos R$ 
58 milhões.

De acordo com Herbert As-
sunção, secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia e 
Agronegócio, Campo Grande 
tem quatro polos empresa-
riais, sendo mais de 378 novos 
empreendimentos aprovados 
pelo Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico de Campo 
Grande (Codecon) e 4.135 
novos empregos pelas indús-
trias e empresas, o que gerou 
investimento de aproximada-
mente R$ 780 milhões. 

“Desde 2017 para cá, o Co-
decon aprovou 378 projetos e 
com certeza, isso traz muitos 
investimentos para nossa que-
rida cidade. Acredito que até 
o final do ano nós devemos 
ainda aprovar mais 35 ou 40 
projetos junto a Câmara de Vere-
adores para que essas empresas 
passam efetivamente investir 
em Campo Grande.”

A Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz) está simpli-
ficando as emissões de cer-
tidões relativa a débitos es-
taduais para com a Fazenda 
Pública. Os contribuintes 
contam com facilidades como 
a desvinculação de débitos 
referentes à Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica. A informação 
foi publicada no Diário Oficial 
(DOE) de ontem (28).

A Certidão Negativa de Dé-
bitos é o documento emitido 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda e/ou Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE) – em 
caso de débito inscrito em 
dívida ativa, que comprova a 
inexistência de pendências e 

débitos tributários do contri-
buinte.  O secretário Estadual 
de Fazenda, Felipe Mattos, 
explica que a desvinculação 
das obrigações fiscais entre 
pessoas física e jurídica é um 
procedimento que veio para 
simplificar a emissão das cer-
tidões por parte da Sefaz e 
da PGE. 

“Antes quem tinha um dé-
bito de IPVA pessoa física, por 
exemplo, não conseguia emitir 
a certidão para a empresa. 
Agora essa exigência está des-
vinculada, inclusive em caso 
de sociedades entre empresas 
diferentes”, explica Mattos. A 
medida traz ainda modelos de 
certidões negativas. (RS)

Os pais que pretendem ad-
quirir os brinquedos para os 
filhos no Dia das Crianças 
devem preparar a pesquisa 
para salvar o bolso. A dife-
rença nos valores dos brin-
quedos favoritos dos pequenos 
pode chegar a 157,5% nas lojas 
especializadas da Capital. É o 
que mostra pesquisa feita por 
pesquisadores da Superinten-
dência para Orientação e De-
fesa do Consumidor (Procon-
-MS), sobre os preços de 166 
produtos em seis estabele-
cimentos especializados, no 
período de  21 a 25 deste mês.

Desse total, 150 são di-
vulgados uma vez que foram 
encontrados em todos os es-
tabelecimentos. A pesquisa 
apontou  diferença  percentual  
de  0,04% no caso da pista de 
Hot Wheels Ataque da Cobra, 
que na Pirlimpimpim custa 

R$ 249,90 ao passo que nas 
demais o preço é de R$ 249,99. 
Entretanto, o maior índice se 
deu em relação a Lol Pets com 
7 surpresas. Este item está a 
venda na Pirlimpimpim por 
R$ 69,90 ao passo que na Toni 
Toys não sai por menos de R$ 
179,99, ou seja, diferença de 
157,50%.

Entre os estabelecimentos, 
com maior número de pro-
dutos (42) com preços altos 
ficou a Ri Happy ao passo que 
em menor quantidade (9) foi o 
Paulistão. 

Já em se tratando em 
menor preço, a maior quan-
tidade (87) foi encontrada na 
Pirlimpimpim ao passo que o 
menor número foi na Ri Happy. 
Já na alta de valores, dos 52 
itens, 27 tiveram acréscimo 
nos preços ao passo que 25 
sofreram redução. (RS)

Ele acredita que, mesmo a 
pandemia tendo afetado a eco-
nomia, a geração de empregos 
é um fator que vai fazer Campo 
Grande se destacar. “Efetiva-
mente a pandemia afetou a 
economia não só de Campo 

Grande, mas do Brasil. Com cer-
teza houve desempregos, mas 
também em consequência, nós 
temos crescidos em números de 
postos de trabalhos abertos, no 
mês passado foram 669 postos, 
esse mês já contabiliza mais de 

598 postos de serviços abertos. 
Então, a gente acredita que logo, 
logo, nossa economia vai estar 
estabilizada. Campo Grande 
é com certeza a Capital que 
vai mais crescer nos próximos 
anos”, finaliza.

Paralelamente a isso, os 
bons resultados referentes 
ao aumento de emprego 
se devem à fiscalização 
rigorosa do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
nas indústrias e nas redes 
de supermercados.

Segundo informado 
pela assessoria do MPT, 
até o mês de setembro, 
foram encaminhadas 
160 notificações 
recomendatórias 
às matrizes de 
supermercados, de modo 
que fossem alcançados 
todos os estabelecimentos 
localizados em Mato 
Grosso do Sul.

Douglas Ferreira, 
auditor fiscal do trabalho 
em Mato Grosso do Sul, que 
pertence ao Ministério da 
Economia, tem realizado 
o serviço de fiscalização 
em supermercados e 
indústrias. Ele explica que 
o problema mais grave 
encontrado, em algumas 
das maiores redes de 
supermercados com mais 
de 500 funcionários, foi 
a falta de instalação de 
uma equipe composta por 
enfermeiros, médicos e 
técnicos de segurança do 
trabalho. “As redes com 
mais de 500 empregados 
devem manter esse 
serviço e esse foi o 
problema mais grave que 
encontramos, que algumas 

dessas grandes redes 
não estavam mantendo 
esse serviço ativo para 
darem assistência 
aos seus empregados. 
No geral, as medidas 
que nós orientamos 
que eles tomassem 
foram implementadas, 
diminuindo o risco de 
contágio dos empregados, 
que é o foco da nossa 
fiscalização como 
auditoria do trabalho 
e também aos públicos 
que frequenta esses 
estabelecimentos”, explica.

Quanto às indústrias 
de alimento, o foco maior 
foi nos frigoríficos. 
“Nacionalmente os 
estabelecimentos que 
mais apresentaram 
uma disseminação do 
coronavírus foram os 
frigoríficos, por se tratar 
de um ambiente frio, 
fechado e com muitas 
pessoas trabalhando 
juntas. Fizemos as 
notificações de ordem geral 
de prevenção de contágio 
ao vírus, adaptando as 
normas de segurança 
do trabalho que são 
aplicáveis nos frigoríficos. 
Também fizemos 
fiscalizações diretas nesses 
ambientes para verificar 
se as medidas estavam 
sendo tomadas.”

Entre as medidas 
recomendadas pelo 

Ministério Público 
do Trabalho estão a 
implementação de um 
plano de prevenção 
contra infecções, 
conforme orientações das 
autoridades sanitárias 
locais; fornecimento de 
equipamentos de proteção 
individual adequados aos 
riscos e aos profissionais 
responsáveis pelas 
atividades de limpeza e 
higienização; estabelecer 
política de autocuidado 
para a identificação 
de potenciais sinais 
e sintomas, posterior 
isolamento e contato 
junto aos serviços de 
saúde para identificação 
de casos suspeitos; 
implantar política de 
flexibilidade da jornada 
aos trabalhadores, 
quando os serviços de 
transporte, creches, 
escolas, entre outros, 
não estiverem em 
funcionamento 
regular ou quando 
esses trabalhadores 
atenderem familiares 
doentes ou em situação 
de vulnerabilidade 
à infecção pelo 
coronavírus; aceitar 
a autodeclaração do 
empregado a respeito 
do seu estado de saúde, 
relacionado a sintomas 
da COVID-19, além de 
outras medidas. (IC)

MPT mantém fiscalização rigorosa em estabelecimentos

Setor de abate de 
suínos é um dos que 
ampliaram contratação 
e vendas externas

Brinquedos variam quase 
160% em preços na Capital

Cotações
Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,635      R$ 5,637          + 1,45%
Turismo R$ 5,52        R$ 5,85        + 0,5155%
Euro R$ 6,511      R$ 6,514      + 0,7236%
Libra Esterlina R$ 7,22        R$ 7,223          + 1,99%

 

Investimentos 

OURO (BM&F) – R$ 336,25
BOVESPA (SP) – 94.666,37  −2.333,02 (2,41%)  

 

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 

22/09              0,3715
23/09              0,3715
24/09              0,3715
25/09              0,3715
26/09              0,3715
27/09              0,3715
28/09              0,3715
29/09              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
22/09            0,5000
23/09            0,5000
24/09            0,5000
25/09            0,5000
26/09            0,5000
27/09            0,5000
28/09            0,5000
29/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  23° 42º

São Paulo  18º 25°

Brasília  18º 35º

Rio de Janeiro  20º  28º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     20°   37°
Dourados       21°   37°
Corumbá                  24°             39°
Maracaju                    21°              38°
Ponta Porã                20°            35°
Três Lagoas      23°   41°
Mundo Novo              22°   38°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju

Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Umidade relativa do ar
mín.: 19% máx.: 73%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Agosto Setembro  Variação
Valor em R$  31,18 31,91 –
IPC (CG)  Agosto Setembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,00% 0,00% –
IPC-DI (FGV)  Julho Agosto Acum. Ano
Variação (%)    0,53% 0,49% –
IPC (FIPE)  Julho Agosto Acum. Ano
Variação (%)    0,25%    0,78%  – 
INCC-DI (FGV)  Julho  Agosto Acum. Ano
Variação (%)  1,17%  0,72% –
IGP-DI (FGV)  Julho  Agosto Acum. Ano
Variação (%)  2,34% 3,87% –
IGP-M (FGV)  Julho Agosto Acum. Ano
Variação (%)  2,23% 2,74% – 
INPC (IBGE)  Julho Agosto  Acum. Ano
Variação (%)   0,44%   0,36% –
IPCA (IBGE)  Junho Julho   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,26%   036% –
TR Mensal (Bacen)  Abril Maio Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Agosto Setembro Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,91% 4,91%  – 
UAM - MS  Agosto  Setembro Variação
Valor em R$  4,2603 4,3600  –
Taxa SELIC  Julho Agosto Acum. Ano
  0,19%  0,16%  –
CUB (Sinduscon)  Julho Agosto Acum. Ano
Variação no período (%)  0,82% 2,35% –
POUPANÇA  Agosto Setembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Setembro de 2020

(N°5377)Quina

1 0   4 1   4 6   5 4   6 9

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Boa
  SorteLotofácil

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

(N°2043)

LOTERIAS


