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Rota BioceânicaDeclaração

Saque emergencial

Processo licitatório será conduzido pelo DNIT em Mato Grosso do Sul

Aberta licitação para projeto de 
acesso à ponte sobre Rio Paraguai

IR vence hoje e ainda 75 mil 
precisam ser entregues

Em MS, 900 mil trabalhadores 
devem sacar R$ 500 mi do FGTS

Secom/MS

Empregos

Brasil encerra 331,9 mil vagas de trabalho

Da Redação/Portal MS

O Ministério de Infraestru-
tura, por meio do DNIT (Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes), lançou 
ontem (29) aviso de licitação 
para contratação de empresa 
que fará a elaboração do estudo 
e projeto para o contorno rodo-
viário em Porto Murtinho, com 
acesso à Ponte Internacional 
Brasil/Paraguai e ao Centro Inte-
grado de Controle de Fronteira.

A publicação de ontem repre-
senta passo importante para a 
implantação da Rota Bioceâ-
nica, como explica o secretário 
Jaime Verruck, da Semagro (Se-
cretaria de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar). 
“Dentro do acordo, o Brasil ficou 
responsável por fazer o acesso 
da Rodovia BR-267 até a ponte 
e a licitação mostra compro-
metimento do país com a Rota 
Bioceânica. Estamos cumprindo 
a nossa parte.”

O processo licitatório será 
conduzido pela Superinten-
dência Regional do DNIT em 
Mato Grosso do Sul. O superin-
tendente Euro Nunes Varanis 
Junior explica que entre os 
benefícios diretos e imediatos 
da implantação do contorno 
e acesso estão a redução dos 
custos com frete e transporte, 
trafegabilidade durante todas 
as estações do ano, melhoria da 
logística de escoamento de bens 
de consumo, redução no tempo 
de permanência do usuário na 

Agência Brasil

Prejudicado pela crise econô-
mica gerada pela pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19), 
o emprego formal registrou, em 
maio, o terceiro mês seguido de 
desempenho negativo. Segundo 
dados divulgados pelo Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), da Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 
Economia, 331.901 postos de 
trabalho com carteira assinada 
foram fechados no último mês. 
O indicador mede a diferença 
entre contratações e demissões.

Apesar do encolhimento 
do emprego formal, houve 
melhora em relação a abril, 
quando haviam sido fechados 
860.503 postos. A retração de 
empregos totaliza 1.144.118 
de janeiro a maio.

Setores
Na divisão por ramos de 

atividade, quatro dos cinco se-
tores pesquisados fecharam 
empregos formais em maio. A 
estatística foi liderada pelos 
serviços, com a extinção de 
143.479 postos, seguido pela 
indústria (de transformação, 
de extração e de outros tipos), 
com 96.912 postos a menos. Em 
terceiro lugar, vem o comércio 
com o fechamento de 88.739 
postos de trabalho.

O nível de emprego dimi-
nuiu na construção civil com o 
fechamento de 18.758 postos. 
Somente o grupo que abrange 
agricultura, pecuária, pro-
dução florestal, pesca e aqui-
cultura criou empregos com 
carteira assinada no mês pas-
sado, com a contratação de 
15.993 pessoas.

Destaques
Nos serviços, a extinção de 

empregos foi puxada pelo seg-
mento de alojamento e alimen-
tação (que engloba hotéis e res-
taurantes), com o fechamento 
de 54.313 postos formais. A cate-
goria de serviços de informação, 
comunicação e atividades finan-
ceiras, atividades imobiliárias, 
profissionais e administrativas 
fechou 37.687 vagas.

Na indústria, o destaque ne-
gativo ficou com a indústria 
de transformação, que demitiu 
94.236 trabalhadores a mais 
do que contratou. Em segundo 
lugar, ficou a indústria de água, 
esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação, 
que fechou 2.209 vagas.

As novas estatísticas do 
Caged, apresentadas desde o 
mês passado, não detalham 

as contratações e demissões 
por segmentos do comércio. 
A série histórica anterior se-
parava os dados do comércio 
atacadista e varejista.

Regiões
Todas as regiões brasileiras 

extinguiram empregos com 
carteira assinada em maio. O 
Sudeste liderou o fechamento 
de vagas, com 180.466 postos 
a menos, seguido pelo Sul com 
menos 78.667 postos e pelo Nor-
deste com menos 50.272 postos. 
O Centro-Oeste fechou 12.580 
postos de trabalho e o Norte 
extinguiu 10.151 postos formais 
no mês passado.

Na divisão por unidades 
da Federação, apenas o Acre 
registrou saldo positivo, com 
a criação de 130 vagas com 
carteira assinada. 

Michelly Perez 

Na corrida contra o tempo, 
pelo menos 75 mil contribuintes 
de Mato Grosso do Sul pre-
cisam entregar a declaração 
do IRPF (Imposto de Renda 
Pessoa Física) 2020 até as 23 
horas desta terça-feira (30). Do 
total estimado para entregas, 
que no Estado é de 450 mil 
contribuintes, até ontem (29), 
apenas 375.081 tinham decla-
rado. E pensando em auxiliar 
quem deixou para a última 
hora, o delegado da Receita 
Federal em Campo Grande, 
Edson Ishikawa, orienta para 
que, mesmo com dúvidas, os 
contribuintes devem enviar a 
declaração e optar pela retifi-
cação posteriormente. 

No ranking entre os municí-
pios com mais entregas conso-
lidadas, Campo Grande lidera 
a lista de maior recebimento 
de declarações: dos 193 mil 
documentos esperados, 153,5 
mil já foram entregues. No 

interior do Estado, em Dou-
rados foram entregues 35.086; 
seguido de Três Lagoas com 
20.628, Corumbá com outras 
12.314 e Ponta Porã com 10.552 
declarações. 

Com a falta de 5,7 milhões 
de declarações em todo o 
país, o delegado da Receita 
Federal em Campo Grande, 
Edson Ishikawa, relembra que 
o serviço de recepção da de-
claração será interrompido às 
22h59min59s em Mato Grosso 
do Sul, uma hora a menos em 
relação a Brasília (23h59), e 
alerta para a possibilidade de 
retificações no futuro. 

“É um país inteiro aces-
sando um mesmo sistema ao 
mesmo tempo. Um e outro 
pode ter dificuldade para 
transmitir o documento. Além 
disso, o contribuinte pode fazer 
quantas retificadoras precisar. 
Por isso é importante não 
perder o prazo e, caso entenda 
que mandou com erro, basta 
corrigir depois”, explicou. 

A Caixa iniciou ontem (29) 
a liberação dos recursos des-
tinados para o pagamento 
do Saque Emergencial FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), para os traba-
lhadores nascidos no mês de 
janeiro. Em Mato Grosso do 
Sul estão previstos o paga-
mento do benefício para 900 
mil trabalhadores que devem 
movimentar um montante es-
timado em R$ 500 milhões 
durante todo o programa. 
Ainda segundo a Caixa, a 
expectativa é de que nesta 
etapa, pelo menos 4,9 milhões 
de trabalhadores de todo o 
país sejam contemplados.

Neste primeiro momento, 
os valores foram depositados 
em uma Conta Poupança So-
cial Digital, criada de forma 
automática para cada traba-
lhador. Em todo o país é es-
perado que o valor supere os 
R$ 3,1 bilhões e considerando 

a soma dos saldos de todas 
contas ativas ou inativas, 
com saldo no FGTS, cada tra-
balhador poderá receber até 
R$ 1.045. Contudo, aqueles 
que optarem pelo saque em 
espécie deverão aguardar 
até o dia 25 de julho para a 
retirada dos valores. O ca-
lendário foi estabelecido com 
base no mês de nascimento 
do trabalhador. 

A Caixa disponibilizou os 
canais de atendimento pelo 
site fgts.caixa.gov.br, o tele-
fone CAIXA 111– opção 2, o 
aplicativo Internet Banking 
e o APP FGTS. Se o traba-
lhador não quiser receber 
o saque emergencial, pode 
informar essa opção pelo 
App FGTS com pelo menos 
10 dias antes da data pre-
vista para o crédito. Os va-
lores não retirados até 30 
novembro serão devolvidos 
à conta FGTS. (MP)

rodovia, melhoria nas condições 
de segurança e integração re-
gional e internacional.

A contratação de empresa es-
pecializada inclui a Elaboração 
de Estudos e Projetos Básico 
e Executivo de Engenharia do 
Contorno Rodoviário Norte em 
Porto Murtinho-MS, com acesso 
à Ponte Internacional Brasil/
Paraguai, e instalações adua-
neiras para o Centro Integrado 
de Controle de Fronteira na BR-
267. Detalhes do edital podem 
ser conferidos aqui.

“Recentemente o governador 
Reinaldo Azambuja discutiu 
sobre o acesso para a ponte 
com a ministra Tereza Cris-
tina (Agricultura e Pecuária) e 
o ministro Tarcísio Gomes de 
Freitas (Infraestrutura) e hoje o 
governo federal abre a licitação, 
mostrando o compromisso do 

Brasil com o governo paraguaio, 
que está executando o projeto 
da ponte e com a Rota Bioceâ-
nica. O projeto é uma realidade 
e todas as ações necessárias 
estão ocorrendo”, destaca o se-
cretário Jaime Verruck.

Ponte Rio Paraguai e Rota Bioceânica
Por meio de acordo bina-

cional entre Brasil e Paraguai, 
será promovida a Rota Bioce-
ânica, que ligará por meio de 
corredor de tráfego Brasil, Pa-
raguai, Argentina e Chile, con-
solidando uma rede rodoviária 
de corredores de transporte 
estruturados que vão dar mais 
competitividade dos países ante 
o mercado internacional.

Em dezembro de 2018, o 
então presidente do Brasil, 
Michel Temer, e o do Para-
guai, Mario Abdo Benítez, as-

sinaram a autorização para 
a construção de duas pontes 
com recursos de Itaipu Bina-
cional, sendo uma das pontes 
a referida Ponte Internacional 
sobre o Rio Paraguai em Porto 
Murtinho-MS.

“Mato Grosso do Sul é um 
dos grandes exportadores do 
Brasil, então o objetivo de 
trazer esses embaixadores do 
Sudeste Asiático é conhecer a 
produção sul-mato-grossense, 
a escala industrial, principal-
mente a qualidade dos nossos 
produtos. Nós temos produtos 
industrializados da melhor 
qualidade, com sanidade, com 
controle, sem agredir o meio 
ambiente”, completou o go-
vernador Reinaldo Azambuja.

Acesse o edital pelo link: http://www.
comprasnet.gov.br

Cotações
Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,423      R$ 5,425           - 0,71%
Turismo R$ 5,410      R$ 5,730           - 0,69%
Euro R$ 6,112      R$ 6,115           - 0,20%
Libra Esterlina R$ 6,681      R$ 6,682           - 0,88%

 

Investimentos 

OURO (BM&F) – R$ 309,85
BOVESPA (SP) – 95.735,35 +1.900,86 (2,03%)

 

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 
Junho/Julho de 2020
24/06              0,3715
25/06              0,3715
26/06              0,3715
27/06              0,3715
28/06              0,3715
29/06              0,3715
30/06              0,3715
01/07              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
24/06            0,5000
25/06            0,5000
26/06            0,5000
27/06            0,5000
28/06            0,5000
29/06            0,5000
30/06            0,5000
01/07            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá   18º 35º

São Paulo   15º 25º

Brasília   14º 26º

Rio de Janeiro   18º  28º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     16°   29°
Dourados       17°   27°
Corumbá                    18°              32°
Maracaju                    17°              28°
Ponta Porã                 16°             25°
Três Lagoas      19°   30°
Mundo Novo              17°   26°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju

Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

Umidade relativa do ar
mín.: 29% máx.: 66%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Abril Maio  Variação
Valor em R$  29,86 30,35 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Março Abril Acum. Ano
Variação (%)    0,34% - 0,18% –
IPC (FIPE)  Março Abril Acum. Ano
Variação (%)   0,10%   - 0,30%  – 
INCC-DI (FGV)  Março  Abril Acum. Ano
Variação (%)  0,26%  0,22%  –
IGP-DI (FGV)  Março  Abril Acum. Ano
Variação (%)  1,64% 0,05% –
IGP-M (FGV)  Março Abril Acum. Ano
Variação (%)  1,24% 0,80% – 
INPC (IBGE)  Março Abril  Acum. Ano
Variação (%)  0,18%  - 0,23% –
IPCA (IBGE)  Janeiro Fevereiro   Acum. Ano
Variação (%)  0,21%   0,25% –
TR Mensal (Bacen)  Fevereiro Março Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Fevereiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  0,4117% 0,4117%  – 
UAM - MS  Abril Maio Variação
Valor em R$  4,0798 4,1417  –
Taxa SELIC  Março Abril Acum. Ano
 0,34%  0,28%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  0,02% - 0,20% –
POUPANÇA  Dezembro Janeiro Variação
Variação (%)  0,5000 0,5000 00000              

(N°5300)Quina

3 0   4 0   4 5   7 5   7 8

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Boa
  SorteLotofácil

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

(N°1986)

LOTERIAS


