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Indicadores

TR
26/07: 0,0000% 27/07: 0,0000% 28/07: 0,0000%

Selic: 8,5%

Correção da Poupança
Até 03/05/12 A partir de 04/05/12

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

14/08 0,5084% 14/08 0,4912%
15/08 0,5239% 15/08 0,5067%
16/08 0,5230% 16/08 0,5058%
17/08 0,5550% 17/08 0,5378%
18/08 0,5000% 18/08 0,4828%
19/08 0,5000% 19/08 0,4828%
20/08 0,5000% 20/08 0,4828%
21/08 0,5018% 21/08 0,4846%
22/08 0,5275% 22/08 0,5103%
23/08 0,5229% 23/08 0,5057%
24/08 0,5489% 24/08 0,5317%
25/08 0,5220% 25/08 0,5048%
26/08 0,5000% 26/08 0,4828%
27/08 0,5000% 27/08 0,4828%
28/08 0,5000% 28/08 0,4828%

Obs: Segundo norma do Banco Central, os
rendimentos dos dias 29, 30 e 31 correspondem ao
dia 1º do mês subsequente.

INSS/AGOSTO

Trabalhador assalariado
Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)
Até 1.247,70 8
de 1.247,71 até 2.079,50 9
de 2.079,51 até 4.159,00 11
Obs: Percentuais incidentes de forma não cumulativa
(artigo 22 do regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social).

Trabalhador autônomo
Para o contribuinte individual e
facultativo, o valor da contribuição
deverá ser de 20% do salário-base, que
poderá variar de R$ 678 a R$ 4.159,00

UFIR UFIR/RJ
Agosto Agosto
R$ 1,0641 R$ 2,4066
Obs: foi extinta

UNIF
Obs: A Unif foi extinta em 1996. Cada Unif vale 25,08
Ufir (também extinta). Para calcular o valor a ser
pago, multiplique o número de Unifs por 25,08 e
depois pelo último valor da Ufir (R$ 1,0641). (1 Uferj
= 44,2655 Ufir-RJ)

INFLAÇÃO

IPCA (IBGE)
Índice Variações percentuais

(12/93=100) No mês No ano Últ. 12meses

Janeiro 3633,44 0,86% 0,86% 6,15%
Fevereiro 3655,24 0,60% 1,47% 6,31%
Março 3672,42 0,47% 1,94% 6,59%
Abril 3692,62 0,55% 2,50% 6,49%
Maio 3706,28 0,37% 2,88% 6,50%
Junho 3715,92 0,26% 3,15% 6,70%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

(12/93=100) No mês No ano Últ. 12meses

Fevereiro 513,467 0,29% 0,63% 8,29%
Março 514,526 0,21% 0,84% 8,05%
Abril 515,276 0,15% 0,99% 7,30%
Maio 515,299 0,00% 0,99% 6,22%
Junho 519,153 0,75% 1,74% 6,31%
Julho 520,508 0,26% 2,01% 5,18%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

(12/93=100) No mês No ano Últ. 12meses

Janeiro 504,830 0,31% 0,31% 8,11%
Fevereiro 505,832 0,20% 0,51% 8,24%
Março 507,375 0,31% 0,81% 7,97%
Abril 507,087 -0,06% 0,76% 6,83%
Maio 508,715 0,32% 1,08% 6,20%
Junho 512,598 0,76% 1,85% 6,28%

ÍNDICES

BOVESPA SAL. MÍNIMO SAL. MÍNIMO
(FEDERAL) (RJ)*

Fevereiro -3,91% R$ 622 R$ 802,53
Março -1,87% R$ 622 R$ 802,53
Abril -0,78% R$ 678 R$ 802,53
Maio -4,30% R$ 678 R$ 802,53
Junho -11,31% R$ 678 R$ 802,53
Julho +1,64% R$ 678 R$ 802,53
Obs: * Piso para empregado doméstico, servente,
contínuo, mensageiro, auxiliar de serviços gerais e
funcionário do comércio não especializado, entre outros.

IMPOSTO DE RENDA
IR NA FONTE AGOSTO 2013
Base de cálculo Alíquota Parcela a deduzir
R$ 1.710,78 Isento —
De R$ 1.710,79 a R$ 2.563,91 7,5% R$ 128,31
De R$ 2.563,92 a R$ 3.418,59 15% R$ 320,60
De R$ 3.418,60 a R$ 4.271,59 22,5% R$ 577,00
Acima de R$ 4.271,59 27,5% R$ 790,58

Deduções: a) R$ 171,97 por dependente; b) dedução
especial para aposentados, pensionistas e
transferidos para a reserva remunerada com 65 anos
ou mais: R$ 1.710,78; c) contribuição mensal à
Previdência Social; d) pensão alimentícia paga devido
a acordo ou sentença judicial. Obs: Para calcular o
imposto a pagar, aplique a alíquota e deduza a parcela
correspondente à faixa.
l Esta nova tabela só vale para o recolhimento do IRPF
este ano.
Correção da segunda parcela: 2,21%.
Fonte: Secretaria da Receita Federal

CÂMBIO

DÓLAR
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 2,2897 2,2903
Paralelo (São Paulo) 2,21 2,44
Diferença entre paralelo e comercial - 3,48% 6,53%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

2,20 2,34

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 2,19 2,42

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 3,0435 3,0452
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,93 3,12
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,90 3,20

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,47080
Iene japonês 0,0233448
Libra esterlina 3,47861
Peso argentino 0,414657
Yuan chinês 0,372334
Peso chileno 0,00443568
Peso mexicano 0,178760
Dólar canadense 2,22601

FONTE: MERCADO

Obs: As cotações de outras moedas estrangeiras
podem ser consultadas nos sites www.xe.com/ucc e
www.oanda.com.

BOLSA DE VALORES: Informações sobre
cotações diárias de ações e evolução dos
índices Ibovespa e IVBX-2 podem ser
obtidas no site da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), www.bovespa.com.br
CDB/CDI/TBF: As taxas de CDB e CDI
podem ser consultadas nos sites de Anbima
(www.anbima.com.br) e Cetip
(www.cetip.com.br). A Taxa Básica
Financeira (TBF) está disponível no site do
Banco Central (www.bc.gov.br). Para
visualizá-la, clicar em “Economia e finanças”
e, posteriormente, em “Séries temporais”
FUNDOS DE INVESTIMENTO:
Informações disponíveis no site da
Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima),
www.anbima.com.br. Clicar em “Fundos de
investimento”
IDTR: Pode ser consultado no site da
Federação Nacional das Empresas de
Seguros Privados e de Capitalização
(Fenaseg), www.fenaseg.org.br. Clicar na
barra “Serviços” e, posteriormente, em
FAJ-TR. Selecionar o ano e o mês desejados
ÍNDICE DE PREÇOS: Outros indicadores
podem ser consultados nos sites da
Fundação Getulio Vargas (FGV, www.fgv.br),
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, www.ibge.gov.br) e da
Anbima (www.anbima.com.br)

No dia 19, representantes de
104 sindicatos empresariais
vão eleger o novo presidente
da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan) para os próximos três
anos. Esta será a primeira
eleição disputada por duas
chapas desde 1995: de um la-
do, Eduardo Eugenio Gouvêa
Vieira, que tenta seu sétimo
mandato. Do outro, Arioval-
do Rocha, presidente do Sin-
dicato Nacional da Indústria
de Construção e Reparação
Naval e Offshore (Sinaval).
Os dois concorrem para re-

presentar 10.237 indústrias
do estado, gerenciar uma or-
ganização com 6.730 funcio-
nários em oito regionais —
além da sede— e administrar
um orçamento anual total de
R$ 1,1 bilhão. Além disso, a
entidade, através de seu Sis-
tema Firjan, atua fortemente
no setor de educação, qualifi-
cação profissional, cultura e
saúde. Integram o sistema o
Sesi, o Senai, o Iel e o Centro
Industrial do Rio de Janeiro
(Cirj).
Esse orçamento da Firjan é

financiado pela contribuição
dos sindicatos, das empresas
e pelo “Sistema S”— financia-
do pela arrecadação que inci-
de sobre a folha de pagamen-
to de todos os trabalhadores
com carteira assinada do país
— para as atividades de
aprendizado e cultura. Nos
últimos cinco anos, segundo a
entidade, foi feito 1,134 mi-
lhão de matrículas nas esco-
las de educação básica do Se-
si-Rio e de educação profissi-
onal do Senai-Rio. Também
foram realizadas no período
2,6 milhões de consultas mé-
dicas e odontológicas, entre
outras atuações. l

Eleição para a entidade, que representamais de 10mil indústrias e tem orçamento de R$ 1,1 bi, será dia 19

Firjan é disputada pela 1ª vez em 18 anos
HENRIQUEGOMESBATISTA

henrique.batista@oglobo.com.br

Renda ‘per capita’ regrediu em 48% dos municípios
Atlas do Pnud revela
que valor caiu entre

1991 e 2010
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demetrio@bsb.oglobo.com.br
CRISTIANEBONFANTI

cristiane.bonfanti@bsb.oglobo.com.br

-BRASÍLIA- Apesar do avanço do
Brasil no Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal
(IDHM) nas últimas duas déca-
das, a renda per capita de quase
metade dos municípios brasilei-
ros em 2010 era inferior à media
nacional registrada em 1991. É o
que revela oAtlas doDesenvolvi-
mento Humano no Brasil 2013,
lançado esta semana pelo Pro-
grama das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud). Se-
gundo o levantamento, que usa

dados dos censos do IBGE, 2.663
cidades — 48% do total — ti-
nham renda per capita mensal
em 2010 abaixo de R$ 447,56, a
média do país em 1991.
O Nordeste responde por

1.717 municípios nessa situa-
ção, seguido por Norte (364),
Sudeste (424), Sul (80) eCentro-
Oeste (78). A Bahia concentra
386 delas. Minas Gerais, 381. O
Riode Janeiro, seis: SãoFrancis-
co de Itabapoana, São José de
Ubá, Varre-Sai, Japeri, São Se-
bastião do Alto e Tanguá, com
rendaper capita entreR$ 375,49
e R$ 440,84, em 2010.
O fato de estarem abaixo da

média nacional 20 anos depois
não significa que esses municí-
pios tenham parado no tempo.
Pelo contrário. Segundo o eco-
nomista Marco Aurélio Costa,
coordenador do Atlas no Insti-
tuto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea), órgão parceiro
do Pnud na elaboração do rela-
tório, o problema éque essas ci-
dades tinham níveis de renda
per capita tão baixo em 1991
que, mesmo crescendo em ve-
locidade superior à do país,
chegaram a 2010 abaixo damé-
dia nacional de 20 anos antes:
— A questão é o ponto de par-

tida. O Brasil era absurdamente
desigual em 1991. E amaior par-
te desses municípios certamente
experimentou um crescimento
de renda de 300% ou 400%, bem
acima dos 77% da média nacio-
nal. Foi um avanço grande.

DESTAQUE SOCIAL
Segundo ele, os 2.663 municí-
pios tinham 45 milhões de ha-
bitantes — 24% do total no pa-
ís. Ou seja, eram majoritaria-
mente de pequeno porte.
— O Brasil até 1980 era um

destaque econômico e uma de-
cepção social. O milagre foi eco-
nômico.Asduasúltimasdécadas
são um período em que o Brasil
tem um destaque social. A gente
evoluiu—diz oministro interino
da Secretaria de Assuntos Estra-
tégicos,MarceloNéri, que é tam-
bémpresidente do Ipea.
Para o professor de Economia

do curso de Administração da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing de São Paulo
(ESPM) José Eduardo Balian, o
fator quemais contribuiu para o
atraso dos municípios foi a má
gestão. Outro problema, desta-
cou, é a péssima qualidade da
educação, com professores des-
preparados emal remunerados.
Erro no Atlas do Desenvolvi-

mento Humano no Brasil 2013,
lançado segunda-feira, afetou
dados dos gráficos das pirâmides
etárias, de 2010, dos municípios

do país. Gráficos de pirâmides
apresentavammais homens que
mulheresnamaioriadosmunicí-
pios do país. O item foi tempora-
riamente desativado e corrigido
ontem na plataforma na internet
publicada pelo Pnud com o Ipea
e a Fundação João Pinheiro. (Co-
laborou AdrianaMendes) l

| Opinião |

TERMÔMETRO

NÃO BASTASSEM todos os
indicadores que há tempos
alertam para a precarieda-
de da educação pública, os
índices de desenvolvimen-
to humano municipais
trouxerammais alguns.

REFORÇA A preocupação
com a questão, por exem-
plo, o fato de, mesmo nos
cinco municípios com
melhor IDHM no setor, as
notas dos alunos em Portu-
guês e Matemática, obtidas
na Prova Brasil, não atingi-
rem os níveis adequados
para cada disciplina esta-
belecidos pelo movimento
Todos pela Educação.

A foto de arquivo que ilustra a
reportagem “Para
especialistas, Ensino Médio
está distante da vida de
jovens”, publicada ontem na
página 28, tem caráter
meramente ilustrativo,
conceitual. Apesar de ter sua
logomarca visível na imagem,
o colégio Mopi não recebe
qualquer citação que
desmereça a qualidade de seu
ensino na reportagem. l

Esclarecimento

Em busca do sétimo
mandato, empresário lembra
de conquistas como energia
mais barata e portos
funcionando 24 horas

Eduardo Eugenio

‘É preciso avançar em
infraestrutura e logística’

lPor que o senhor pretende dispu-
tar a presidência da Firjan?
Após ter percorrido o estado, decidi

aceitar o convite para liderar uma
chapa que se candidata. Esta decisão
se baseou no apoio expressivo mani-
festado nessa rodada de conversas.

l Quais são os principais desafios
da indústria fluminense?
O grande desafio é converter as

oportunidades em desenvolvimento
sustentável de longo prazo. Um
exemplo é a cadeia do petróleo, nossa
vocação natural. Em 2010, desenvol-
vemos um amplo estudo sobre os de-
safios do setor. Estamos vendo outras
vocações, e é preciso avançar na in-
fraestrutura logística e garantir o for-
necimento de energia elétrica e gás
de qualidade e a preços competitivos.

lComo o senhor vê a indústria flu-
minense a médio prazo?
A indústria fluminense demonstrou,

até maio de 2013, grande capacidade
de resistência frente à conjuntura ad-

versa. Nos cinco primeiros meses do
ano, a produção industrial do Rio
apresentou o maior crescimento do
país (5,4%). O segundo semestre
apontapara conjunturamenos favorá-
vel. No entanto, enxergamos a médio
prazo grande potencial de recupera-
ção.ORio se consolidoucomoumpo-
deroso polo de atração de investimen-
tos, e issoéumarealidadepalpável em
todas as regiões do estado.

lO que precisa ser feito ou mudar
na Firjan?
Precisamosprosseguirnoesforçopa-

ra sedimentar os nossos programas. A
Firjanestáempermanente inquietação
e renovação e se orgulha de estar à
frente de programas inovadores como
o Sesi Matemática e o Sesi Cidadania,
além de contribuir para o aumento da
competitividade da indústria flumi-
nense ebrasileira. A reduçãodas tarifas
de energia elétrica e a adoçãodo funci-
onamento por 24 horas de portos e ae-
roportos, afinal obtidos, são exemplos
de como continuaremos a trabalhar. l

Corpoacorpo

ANTONIO BATALHA/DIVULGAÇÃO.

Para o presidente do Sinaval,
entidade não representa os
sindicatos e investe em obras
discutíveis, como a Casa da
Matemática, na Barra

Ariovaldo Rocha

‘A água servida na sede da
entidade vem de Minas’

lPor que o senhor pretende dispu-
tar a presidência da Firjan?
Fui procurado por empresários da

Região Serrana, insatisfeitos com os
rumos da Firjan, que queriam mais
vezevoz.Percebiqueessa insatisfação
era generalizada. Como presidente do
Sinaval fui um dos responsáveis pela
revitalização do setor naval: pulamos
de 1.900 empregos, em 2000, para
mais de 72mil vagas. Quero repetir na
indústria do Rio esse sucesso.

lQuais sãoosprincipais desafios da
indústria fluminense atualmente?
Precisamos entender que o petró-

leo é uma janela de oportunidade
central no Rio. Temos que ser a No-
ruega e não a Venezuela. A palavra-
chave é encadeamento. E temos que
pensar o estado, além do petróleo. A
Firjan pode e deve ser parceira do
Rio na atração de investimento. A
água que se oferece a quem visita a
sede da entidade, por exemplo, vem
de Minas Gerais, sendo que o Rio
tem indústria de água.

lComo o senhor vê a indústria flu-
minense a médio prazo?
A Firjan tem de ser mais ativa na

reivindicação por infraestrutura.
Deve negociar com prefeituras,
governos federal e do estado, ter
um papel mais proativo para de-
senvolver a região. Como alavan-
car o setor de cosméticos de Nova
Iguaçu, com 4 mil empregos dire-
tos? A qualificação da mão de obra
é outro ponto fundamental.

l O que precisa ser feito oumudar
na Firjan?
Temos 12 propostas com três alicer-

ces: participação, representação e
ação. A Firjan faz estudos sobre nossa
economia, mas o destino desse mate-
rial é o fundodas gavetas. Perdeuo elo
com a indústria e se afastou da reali-
dade do estado. A Federação está gas-
tando milhões em duas obras alta-
mente discutíveis: a Casa daMatemá-
tica, naBarra, e o Palacete deBotafogo
para a Indústria Criativa. Quantos sin-
dicatos foram ouvidos sobre isso? l

Corpoacorpo
PAULO BOTELHO/DIVULGAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 ago. 2013, Economia, p. 26.




