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Crescimento

Home equity

Terceiro lote

Milho puxa estimativas divulgadas nesta semana pelo Ministério da Agricultura

Projeção indica salto de até 36% 
na produção de MS em dez anos

Caixa anuncia crédito com garantia de imóvel

Receita Federal deposita 
hoje R$ 81,5 milhões para 
contribuintes do Estado

Divulgação/Famasul

Cotações
Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             Var(%)
Comercial R$ 5,154      R$ 5,155       - 0,4057%
Turismo R$ 5,13        R$ 5,44         - 0,1835%
Euro R$ 6,092      R$ 6,095       - 0,0328%
Libra Esterlina R$ 6,733      R$ 6,736      + 0,2232%

 

Investimentos 

OURO (BM&F) – R$ 324,55
BOVESPA (SP) –105.008,70 − 596,47 (0,56%) 

 

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 

26/07              0,3715
27/07              0,3715
28/07              0,3715
29/07              0,3715
30/07              0,3715
31/07              0,3715
01/08              0,3715
02/08              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
26/07            0,5000
27/07            0,5000
28/07            0,5000
29/07            0,5000
30/07            0,5000
31/07            0,5000
01/08            0,5000
02/08            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  18º 34º

São Paulo  12º 20º

Brasília  12º 27º

Rio de Janeiro  14º  24º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     16°   29°
Dourados       14°   29°
Corumbá                  16°             35°
Maracaju                    14°              30°
Ponta Porã               13°            27°
Três Lagoas      16°   30°
Mundo Novo              15°   30°

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.: 31% máx.: 74%

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

Michelly Perez

O Ministério da Agricultura 
indicou, em pesquisa sobre pro-
jeções do agronegócio, que nos 
próximos dez anos Mato Grosso 
do Sul deverá obter um aumento 
de 36,7% na produção de milho, 
outros 25,9% na produção de 
soja e até 24,6% na de cana-de-
-açúcar. De acordo com a Apro-
soja-MS  (Associação dos Pro-
dutores de Soja de Mato Grosso 
do Sul), mesmo as estimativas 
sendo positivas, o Estado possui 
uma capacidade de superar tais 
resultados, principalmente com 
os novos investimentos em qua-
lidade e técnicas agrícolas.

O levantamento estima 
que a produção de milho, que 
entre 2019/20 está em 8,599 
milhões de toneladas, alcance 
em 2029/30 a marca de 11,752 
milhões de toneladas. Quando 
se observam as projeções para a 
área plantada do grão, que entre 
2019/20 é de 1,855 milhão de hec-
tares, em dez anos deverá ser de 
2,373 milhões de hectares, um 
crescimento de 27,9 %.

Tendência de alta também 
foi sinalizada para a produção 
de soja, que deverá sair dos 
10,416  milhões de toneladas em 
2019/20 para 13,110 milhões de 
toneladas em 2029/30. Tal pro-
dutividade será acelerada pela 
alta na área plantada, que sairá 
dos 2,951 milhões de hectares 
para 3,713 milhões em dez anos, 

uma diferença de 25,8%.
Na cana-de-açúcar, as proje-

ções também são animadoras, 
já que Mato Grosso do Sul de-
verá sair das 51,624 milhões 
de toneladas produzidas entre 
2019/2020 para 64,300 milhões 
até 2030, crescimento de 24,6%. 
Na área plantada, a previsão é 
de que o Estado ultrapasse os 
709 mil hectares estimados para 
este ano, consolidando uma área 
de 959 mil hectares até 2029/30, 
incremento de 35,3%.

De acordo com André Fi-
gueiredo Dobashi, presidente da 
Aprosoja-MS, o Estado possui 
capacidade para ultrapassar as 
metas estimadas pelo Ministério 
da Agricultura, principalmente 
quando se trata das expecta-
tivas de produção do milho se-
gunda safra.

“O crescimento da cultura 
da soja e do milho no Brasil é 
uma realidade. Em Mato Grosso 
do Sul há uma tendência de 
crescimento de área entre 7% 
a 8% ao ano, sendo que o docu-
mento revisa positivamente as 
projeções de Mato Grosso do 
Sul que, anteriormente eram de 
3,449 milhões de hectares para 
soja em 2027/2028 e passou para 
3,713 milhões de hectares em 
2029/2030. Quanto ao milho se-
gunda safra, o documento ainda 
é conservador quanto à pro-
dução em Mato Grosso do Sul, 
porque a previsão do ministério 
é de uma área de 2,189 milhões 

Jones Mário

A Receita Federal depo-
sita R$ 81,5 milhões nas 
contas de 55.255 contri-
buintes sul-mato-grossenses 
hoje (31), quando se paga o 
terceiro lote de restituições 
do IRPF (Imposto de Renda 
sobre Pessoa Física) 2020, 
referentes ao ano-base de 
2019. 

O terceiro lote engloba 
contribuintes que têm prio-
ridade legal, caso de idosos 
acima 60 anos, pessoas com 
alguma deficiência física ou 
mental ou moléstia grave e 
declarantes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.

A fase ainda beneficia 
contribuintes não prioritá-
rios, mas que entregaram a 
declaração até o dia 28 de 
março.

Somadas as duas pri-
meiras etapas, a Receita já 
restituiu R$ 119 milhões a 
60 mil contribuintes de Mato 
Grosso do Sul.

Para saber se teve a de-
claração liberada, o con-
tribuinte deve acessar a 
página da Receita Federal 
na internet ou baixar o 
aplicativo para tablets e 
smartphones. Na consulta, 
é possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados. 
Neste caso, o contribuinte 
pode fazer a autorregula-

Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal 
anunciou ontem (30) que, a 
partir do dia 3 de agosto, será 
disponibilizada uma nova linha 
de crédito imobiliário para 
pessoa física. Por possibilitar o 
uso de imóveis como garantia, 
procedimento chamado home 
equity, a nova modalidade possi-
bilita taxas de juros mais baixas.

“É uma modalidade de cré-
dito pessoal muito usada nos 
Estados Unidos, que possibilita 
uma taxa de juros menor, na 
comparação com outras mo-
dalidades de crédito pessoal, e 
uma garantia mais sólida”, disse 
o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, ao fazer o anúncio 
por meio da página do banco no 
YouTube.

A contratação dessa moda-
lidade, denominada Real Fácil 
Caixa, pode ser feita tanto para 
imóveis comerciais como resi-

denciais. “Vamos oferecer três 
modalidades de taxas: corri-
gidas por TR [Taxa Referen-
cial], IPCA [Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo, o principal 
indicador inflacionário do país] 
ou taxa fixa”, explicou Guima-
rães ao informar que, neste 
primeiro momento, os imóveis 
usados como garantia têm de 
estar livres de ônus. No caso 
da TR, será cobrada uma taxa 
e, no do IPCA, taxa a partir de 
0,7% ao mês e com garantia de 
até 60% do valor do imóvel. Com 
a modalidade IPCA, será a taxa 
mensal a partir de 0,60% ao mês, 
com garantia de 50% do valor 
do imóvel. Já a taxa fixa será 
de 0,8% ao mês, com garantia 
de 60% do imóvel. Em todas as 
modalidades, o prazo máximo 
de financiamento é de 15 anos.

“As taxas de balcão, que são 
oferecidas independentemente 
do relacionamento com o banco, 
ficarão em 0,9% mais TR, tendo 

como cota máxima de financia-
mento 60% do valor do imóvel”, 
acrescentou Guimarães.

Segundo Guimarães, ao criar 
as novas linhas de financia-
mento, a Caixa tem expectativa 
de “emprestar R$ 40 bilhões”. 
Ou seja, aumentar em mais de 
dez vezes os atuais R$ 3,5 bi-
lhões, que representam 32% do 
market share que a coloca como 
líder em um mercado que movi-
menta R$ 11 bilhões no Brasil.

A contratação desses cré-
ditos pode ser feita nas agências 
da Caixa e nos correspondentes 
Caixa Aqui. É possível fazer 
simulações e comparações de 
juros e condições de empréstimo 
por meio do site do banco.

Compra de terrenos e cons-
trução terão taxa de juros re-
duzida. Guimarães anunciou 
que, também a partir de 3 de 
agosto, o banco reduzirá a taxa 
de juros cobrados de pessoas 
físicas para construção indivi-

dual ou aquisição de lote indivi-
dualizado. A decisão levou em 
conta o fato de as medidas de 
isolamento social decorrentes 
da pandemia terem despertado 
o interesse por novas formas 
de habitação, com aumento da 
procura por casas com quintal, 
espaço e proximidade com a 
natureza, sem aglomerações ou 
elevadores.

No caso de de lotes urbani-
zados, os valores financiados 
poderão variar de R$ 50 mil a 
R$ 1,5 milhão, com taxa de juros 
efetiva de até TR mais 8,5% ao 
ano. A cota de financiamento 
é de até 70% sobre o valor de 
avaliação do terreno. O prazo 
para pagamento da dívida é de 
até 20 anos.

Nas modalidades destinadas 
à aquisição de terreno e cons-
trução e de construção em ter-
reno próprio, as taxas de juros 
podem chegar à TR mais 6,5% 
ao ano.

rização mediante entrega de 
retificação.

Os valores devolvidos pela 
Receita ficam disponíveis 
para uso por um ano. O con-
tribuinte que perder o prazo 
e não resgatar o valor deve 
recorrer a formulário eletrô-
nico no site da Receita ou 
diretamente no e-CAC. 

Caso o valor não seja pago, 
o contribuinte precisa pro-
curar pessoalmente qualquer 
agência do Banco do Brasil 
ou ligar para a central de 
atendimento por meio dos 
telefones 4004-0001 (capi-
tais), 0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088 
(exclusivo para deficientes 
auditivos).

Restituições chegam a 3,9 milhões 
de pessoas em todo o país

No país, o crédito bancário 
do terceiro lote contempla 3,9 
milhões de pessoas, com valor 
total de R$ 5,7 bilhões. Destes, 
R$ 2 bilhões vão para contri-
buintes com prioridade legal.

Este ano, os lotes de res-
tituição foram reduzidos, de 
sete para cinco. O primeiro 
foi pago em 29 de maio. O se-
gundo, em 30 de junho. 

A Receita recebeu 446,8 
mil declarações de Imposto 
de Renda oriundas do Estado 
este ano. No país, 31,9 mi-
lhões de declarações foram 
enviadas dentro do prazo.

de hectares em 2029/2030, que já 
foi atingida na safra passada em 
Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Além disso, pontuou que in-
vestimentos em boas práticas, 
como a melhoria da qualidade 
do solo e sementes, serão indis-
pensáveis pra garantir melhores 
resultados na produção.

“Importante destacar que o 
relatório do ministério da Agri-
cultura indica que o crescimento 
deverá ocorrer, também, em 
nível produtivo, que tem sido o 
grande mote para a agricultura 
moderna, ou seja, o foco será 
mais no crescimento da pro-
dutividade com boas técnicas 
agronômicas, como melhoria 
da qualidade do solo, aumento 

da qualidade da sementes uti-
lizadas e uso da agricultura 
de precisão. Tudo isso para 
aumentar nossa produtividade”, 
revelou.

Pandemia ainda não freou a produção 
brasileira no campo

Segundo José Garcia Gas-
ques, coordenador-geral de Ava-
liação de Política da Informação 
do Ministério da Agricultura, 
um dos coordenadores das pro-
jeções apresentadas, “a pan-
demia, entretando, não afetou 
a safra de grãos e a produção e 
distribuição de carnes bovina, 
suína e de aves”, comentou ao 
site da pasta federal.

Boa 
SorteVALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 29/07/2020)

SENA            0     0,00
QUINA                       43                     39.587,48 
QUADRA                   3278                           741,85

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 23.000.000,00

0 4  1 0  1 2  1 4  3 6  4 6
(CONCURSO Nº2284)

 Rateio 

   Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº 5326)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA        56                      7.947,10
TERNO                   3312                        202,06
DUQUE                 95087                          3,87

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.400.000,00

(SORTEIO REALIZADO  29/07/2020)

2 6  3 5  3 7  5 0  5 2

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

LOTERIAS

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio
02 07 13 22 27 48

04 17 30 34 35 36

(N° 2111)Dupla Sena

(N°5327)

(N°336)

Quina
03  10  25  43  49

25  26  43  50  51  67 73

(N°1517)Timemania

UNIÃO BARBARENSE/SP

Mês da Sorte: Abril
0 4  0 8  1 1  1 3  2 3  2 6  2 8

Dia de Sorte

Time do 

Lotofácil
(Concurso nº 1999)(SORTEIO REALIZADO 29/07/2020)

Faixa de premiação

15 acertos 3 625.696,46
14 acertos 516    1.599,01
13 acertos 17574             25,00
12 acertos 220718          10,00
11 acertos      1085804        5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.500.000,00

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


