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Indicadores

TR
03/08: 0,0000% 04/08: 0,0143% 05/08: 0,0327%

Selic: 8,5%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

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%
29/08 0,5000% 29/08 0,4828%
30/08 0,5000% 30/08 0,4828%
31/08 0,5000% 31/08 0,4828%
01/09 0,5000% 01/09 0,4828%
02/09 0,5000% 02/09 0,4828%
03/09 0,5000% 03/09 0,4828%
04/09 0,5144% 04/09 0,4972%
05/09 0,5329% 05/09 0,5157%

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

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%
Julho 513,313 0,14% 1,99% 4,84%

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) 2,2949 2,2955
Paralelo (São Paulo) 2,17 2,42
Diferença entre paralelo e comercial - 5,44% 5,42%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

2,22 2,36

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

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 3,0506 3,0516
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,95 3,14
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,91 3,22

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,48247
Iene japonês 0,0235202
Libra esterlina 3,52758
Peso argentino 0,416060
Yuan chinês 0,375353
Peso chileno 0,00447703
Peso mexicano 0,181692
Dólar canadense 2,21577

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)
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Ministro defende regulamentação das TVs abertas
Paulo Bernardo afirmou que não se trata de dizer o que pode ser veiculado, mas de estabelecer regras

RONALDOD’ERCOLE

ronaldod@oglobo.com.br

-SÃO PAULO- O ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo, defendeu ontemque as TVs abertas e
mesmo as rádios tenham uma regulamentação
parecida com a que foi adotada para as TVs por
assinatura, com cotas de conteúdo nacional e
regional nas suas programações. Segundo Ber-
nardo, que participou ontem da abertura do
Congresso da ABTA (Associação Brasileira de
TV por Assinatura), a regulamentação dos ser-
viços de rádio eTVaberta está prevista naCons-
tituição e isso terá de ser feito. Bernardo enfati-
zou que não se trata de dizer o que pode ou não
ser veiculado, mas de estabelecer padrões e re-
gras, inclusive para evitar monopólios e exces-
siva concentração no setor.

Bernardo citou o exemplo hipotético de uma
rede com300 rádios pelo Brasil, que transmite a
partir de uma única matriz.
— Acho que está errado. Temos que ter a pro-

dução jornalística, a produção cultural local, no
lugar. Pode até ter rede em alguns momentos,
mas sou a favor de ter essas cotas de conteúdo
— disse, acrescentado adiante: — Quando fala-
mos que vamos discutir conteúdo, como a pre-
sidente Dilma Rousseff falou, é o seguinte: nós
não estamos preocupados com o que o noticiá-
rio vai dizer, com o que um apresentador de te-
levisão, de rádio, ou um articulista vai dizer no
jornal. Isso, ou é assunto para o direito de res-
posta, se for considerado ofensivo, ou é assunto
para polêmica, para briga política.
Oministro afirmou ainda que a regulamenta-

ção de rádio e televisão aberta tratará também

das restrições previstas na Constituição quanto
à concentração de poder econômico. Segundo
ele, a Constituição veta a existência de mono-
pólios e oligopólios em TV ou rádio. Bernardo
descartou a existência demonopólio, mas disse
que a de oligopólio pode ser discutida. Assim
como o sistema de afiliadas das grandes redes.
— Isso tem que ser discutido — disse Bernar-

do, citando o caso do grupo que edita o diário
“Clarín”, da Argentina, que detinha 92 emisso-
ras licenciadas: — É evidente que isso é uma
concentração.
Enquanto Bernardo falava, um grupo de ma-

nifestantes entrou no pavilhão onde ocorria a
cerimônia de abertura do evento e estendeu
uma faixa cobrando do ministro o cumprimen-
to do “artigo 54 da Constituição”, com a frase
“Político não pode ter TV”, seguida dos nomes

dos senadores Fernando Collor de Melo (PTB-
AL), Agripino Maia (DEM-RN), Lobão Filho
(PMDB-MA) e Jáder Barbalho (PMDB-PA), que
controlam afiliadas de redes nacionais de TV
em seus estados.
Questionado depois, o ministro disse ser con-

tra “políticos terem concessões de rádio e tele-
visão”. Mas a legislação vigente apenas veta que
eles tenham cargos de direção em emissoras,
não que tenham participação acionária.
O ministro afirmou ainda que empresas que

oferecem conteúdo audiovisual pela internet,
como a americana Netflix, devem ser regula-
mentadas e tributadas como as TVs pagas.
— Essas empresas recebem lá fora dos assi-

nantes pelo cartão de crédito internacional. De
certa forma, para esse segmento somos um pa-
raíso fiscal — disse Bernardo. l

On Telecom quer investir
R$ 500 milhões no Brasil
Empresa de banda
larga recebeu

US$ 150milhões de
George Soros

-SÃO PAULO- A On Telecom, que
recebeu US$ 150 milhões (cer-
ca de R$ 345 milhões) do fun-
do da família do mega investi-
dor George Soros, pretende
oferecer internet de banda lar-
ga fixa 4G em 133 cidades no
estado de São Paulo. Por en-
quanto, a operação atinge ape-
nas 3 mil assinantes, que fa-
zem parte de um programa ex-
perimental nas cidades de Ita-
tiba e Valinhos, na região de
Campinas. Segundo Fères
Nassar, brasileiro de origem li-
banesa e fundador da compa-
nhia, no total serão investidos
R$ 500 milhões ao longo dos
próximos três anos, quando o
fundo de Soros assumirá o
controle do negócio.
Até o final do ano, a operação

deve se estender para Campi-
nas e outros municípios da re-
gião, além de Ribeirão Preto e
São José do Rio Preto, todos
com renda per capta acima da
média brasileira. Ao final do
terceiro ano, a meta é atingir
dez milhões de assinantes.
Nassar não descarta a entrada

de novos sócios ou até uma
abertura de capital na Bolsa
(IPO) para sustentar a expan-
são dos serviços para todo o
país.
O empresário disse que a

operadora também vai crescer
nas grandes capitais (onde
ainda não tem autorização pa-
ra operar) pormeio da compra
das faixas de MMDS das em-
presas Telefonica/Vivo e Claro,
que tiveram de renunciar a es-
ta tecnologia para adquirir as
licenças de 4G no último leilão
daAnatel. Tambémestá certa a
oferta de um serviço de TV pa-
ga, por meio de vídeo sob de-
manda.
— Temos planos agressivos e

vamos surpreender — disse
Nassar, lembrando que o lan-
çamento comercial da empre-
sa só será feito em setembro.
Com cem funcionários e se-

de comercial em São Paulo e
operacional em Campinas, a
On Telecom nasceu depois da
aquisição da Sunrise Teleco-
municações, uma operadora
de TV paga na capital paulista,
e da compra dos lotes das áre-
as de DDD 12 e 19, no leilão de
4G realizada em junho do ano
passado. As valores dos planos
de assinatura mensal vão vari-
ar de R$ 99 (10GB) a R$ 169,90
(100 GB). l

Apple vai trocar adaptadores USB piratas
Empresa vai dar

desconto para substituir
carregador falsificado

-CUPERTINO, CALIFÓRNIA- A Apple
anunciou ontem umprograma
mundial para substituir adap-
tadores USB produzidos por
terceiros e falsificados. O a-
núncio acontecemenos de um
mês depois de uma mulher ter
sido eletrocutada e morrer, na
China, ao usar um carregador
não autorizado da Apple.
Os consumidores poderão

obter um novo adaptador USB
para aparelhos Apple com o
preço reduzido deUS$ 10 (ou o
equivalente em moeda local).
A troca, que será feita em lojas
e prestadores de serviços auto-
rizados da Apple, começará no
dia 16 de agosto e irá até 18 de
outubro. Qualquer pessoa que
aceitar a oferta terá que forne-
cer o número de série do seu
iPhone, iPad ou iPod, e entre-
gar seu carregador USB. O pre-
ço reduzido dos novos carre-
gadores Apple vai ser limitado
a umaunidade por dispositivo.

QUESTÕES DE SEGURANÇA
A Apple declarou num comu-
nicado que “questões de segu-
rança” a levaram a tomar a ini-
ciativa de criar o programa
mundial para substituir os car-

regadores USB falsificados.
Em meados de julho, a em-

presa afirmou estar investigan-
do relatos de que uma mulher
chinesa — Ma Ailun, de 23
anos , nativa da região ociden-
tal de Xinjiang e aeromoça da
China Southern Airlines — foi
morta quando atendeu a uma
chamada com seu iPhone 5
enquanto o aparelho estava li-
gado a umcarregador conecta-

do a uma tomada. O carrega-
dor, que não era um item origi-
nal Apple, foi apontado comoa
causa da morte da jovem.
A irmã deMa tweetou nomi-

croblog Sina dizendo que Ma
havia desmaiado e morrido
depois de usar seu iPhone e in-
centivando os usuários a ter
cuidado. A mensagem se tor-
nou viral no site.
“Ficamos profundamente

entristecidos ao saber desse
trágico incidente e oferecemos
nossas condolências à família
Ma. Nós vamos investigar a
fundo e cooperar com as auto-
ridades neste assunto”, disse a
Apple em um e-mail então.
Mas nenhuma menção foi

feita à morte de Ma Ailun no
post do blog oficial que anun-
ciou o programa de troca dos
adaptadores. l

KIM KYUNG-HOON/REUTERS/31-7/2013

Troca. Homem segura iPhone e um terço na China: substituição de adaptadores após eletrocução de usuária em julho
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l EXPANDINDO: Amazon abre
galeria de arte on-line com mais
de 40 mil obras

l CÓPIA?: Copiadoras da Xerox
trocam números de
documentos, diz pesquisador

l INGLATERRA: Pai diz que filha

se matou por causa de bullying
na internet

l MAIS UM: Microsoft
desenvolve espécie de Google
Glass para o Xbox

l PARCERIA: IBM fecha acordo
com Google para impulsionar
unidade de chips

l SEM DIVISÃO: Conselho da
Sony rejeita venda de unidade
de entretenimento

Estudo vincula Twitter com audiência na TV
Nielsen planeja novo

indicador para
medição de tweets

-SAN FRANCISCO- Um frenesi de
conversas no Twitter sobre um
programa geralmente significa
que mais telespectadores es-
tão em sintonia, enquanto pro-

gramas de TV mais populares
geram mais atividade no mi-
croblog, mostra novo estudo
da Nielsen. A empresa de me-
dição de mídia diz que, pela
primeira vez, ficou comprova-
do com rigor estatístico o que
muitos no setor de mídia sus-
peitavam nos últimos anos: a
avaliação de um programa e a
magnitude do barulho que ele

provoca no Twitter estão dire-
tamente relacionados.
— Nós vimos uma influência

estatisticamente significante
indicando que um pico na au-
diência pode aumentar o volu-
me de tweets e, reciprocamen-
te, um pico nos tweets pode
aumentar a audiência— expli-
cou Paul Donato, diretor de
Pesquisas da Nielsen.

Os resultados foram anunci-
ados ontem. A empresa afirma
que eles sustentam a implan-
tação de um novo sistema de
classificação que será lançado
em breve. Em parceria com o
Twitter, a empresa deve come-
çar a publicar o novo “Nielsen
Twitter TV Rating”, quemede o
volume de conversa na rede
social sobre cada programa. l
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 ago. 2013, Economia, p. 26.




