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Indicadores

TR
05/08: 0,0327% 06/08: 0,0126% 07/08: 0,0473%

Selic: 8,5%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

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%
06/09 0,5127% 06/09 0,4955%
0709 0,5475% 07/09 0,5303%

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

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%
Julho 3717,03 0,03% 3,18% 6,27%

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 terceira parcela: 2,93%.
Fonte: Secretaria da Receita Federal

CÂMBIO

DÓLAR
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 2,2876 2,2882
Paralelo (São Paulo) 2,21 2,42
Diferença entre paralelo e comercial - 3,39% 5,75%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

2,20 2,34

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 2,20 2,43

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 3,0631 3,0641
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,94 3,13
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,93 3,24

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,47899
Iene japonês 0,0236178
Libra esterlina 3,54366
Peso argentino 0,411332
Yuan chinês 0,372293
Peso chileno 0,00447188
Peso mexicano 0,180833
Dólar canadense 2,20868

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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A BlackBerry inaugurou ontem seu Tech Center
no Rio de Janeiro, em parceria com a PUC-Rio.
A fabricante canadense de smartphones e ta-
blets pretende com a iniciativa fomentar aplica-
tivos e novos negócios de start-ups baseados no
novo sistema operacional BlackBerry 10, que
tenta fazer face à feroz competição do iOS da
Apple e do Android da Google.
— A iniciativa é estratégica, porque eles têm

planos de fabricar seus aparelhos no Brasil e, as-
sim, estes centros de tecnologia receberão inves-
timentos posteriores a partir da lei de informática
— revela o professor Carlos José Lucena, um dos
pioneiros da computação no Brasil e coordena-
dor do Laboratório de Engenharia de Software
(LES) da PUC-Rio, onde ficará sediado o centro.
O diretor geral da BlackBerry Brasil, João

Stricker, confirmou que a empresa pretende fa-
bricar seus novos aparelhos no Brasil:
— Estamos avaliando a melhor forma de co-

meçar a produzi-los aqui, porque o país é um
mercado muito importante — afirma Stricker.
— Sabemos que não dá para ser grande na
América Latina sem ser grande no Brasil, daí
existir a intenção de fabricar “in loco”.
O TechCenter da PUC-Rio será o quarto aberto

no Brasil (há mais três, em Maceió, Recife e em
São Paulo) e reunirá estudantes das áreas de
computação, design e engenharia. Inicialmente,
serão dez, e eles receberão aparelhos com o
BlackBerry 10 para desenvolver seus aplicativos e
trabalhar emconjunto comaempresa canadense
em busca de novas oportunidades de negócio.
—OCanadá já colaborahá tempos comaPUC-

Rio, especialmente através da Universidade de
Waterloo, e essa nova parceria vai ajudar a incen-
tivar a inovação e criar empregos — disse o mi-
nistro das Relações Exteriores do Canadá, John
Baird, que cortou a fita de inaugração do Tech
Center na solenidade de abertura. — Nosso go-
verno costuma trabalhar com as companhias de
tecnologia, por meio de investimentos diretos,
educação e incentivos fiscais. E a BlackBerry é

parte de nossa vida diária... Eu mesmo uso tanto
que chego a dormir commeu BlackBerry.
OdesafiodaBlackBerry se reinventar comanova

plataformavemseprovandodifícil, comsucessivos
prejuízos e reveses nomercado internacional.

APPS PARA AS OLIMPÍADAS
Stricker, no entanto, aponta a flexibilidade no

uso do BlackBerry 10 como sua principal arma
— em especial, o teclado virtual mais azeitado e
a função Balance, que permite ao usuário alter-
nar entre um perfil de apps voltadas para o tra-
balho e um perfil mais pessoal e de lazer.
Os estudantes que vão trabalhar com o siste-

ma no Tech Center mencionam a facilidade de
programação para criar funções e a usabilidade
mais intuitiva para aspectos de design. Entre os
primeiros temas propostos para os apps estão
as Olimpíadas do Rio.
A BlackBerry não revela o investimento feito

no Tech Center, mas, além dos aparelhos cedi-
dos, a empresa será responsável por contrata-
ções de pessoal e gerenciamento de recursos. l

Empresa também anuncia que pretende fabricar smartphones no Brasil

Canadense BlackBerry inaugura
centro de tecnologia no Rio
ANDRÉMACHADO
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Dupla criou um aplicativo
gratuito que fazmixagem e

edição de vídeos

-NOVA YORK- Chad Hurley e Steve Chen,
fundadores do site de vídeos YouTube,
comprado pelo Google em 2006, cria-
ram oMixBit, um aplicativomóvel para
iOS que permite ao usuário editar e
combinar trechos de vídeos seus e de
outros usuários do app, criando vídeos
maiores, que podem ser compartilha-
dos depois.
O aplicativo gratuito foi apresentado

ontem na App Store e a versão para An-
droid está prevista para lançamento
nas próximas semanas, de acordo com
o site do “New York Times”. O novo app
reforça o aspecto social de produzir ví-
deos curtos, como já faz o Vine, que
pertence ao Twitter, e como começou a
fazer no mês passado o Instagram,
comprado pelo Facebook. O MixBIt já
está disponível na filial brasileira da lo-
ja on-line da Apple.
De acordo com o “CNET”, o MixBit

pode combinar no smartphone vídeos
com duração de um segundo a hora,
agrupando até 256 clipes. Cada clipe
individual gravado pode ter até 16 se-
gundos, contra os 15 segundos do Ins-
tagram e os 6 segundos do Vine.
Para editar o vídeo, basta mover ou

apagar cada clipe do aparelho na or-
dem que deseja. Quando a obra de arte
fica pronta, o produto final pode ser pu-
blicado no site do MixBit, que também
estreou ontem. l

Fundadores do
YouTube voltam ao
mundo dos vídeos

Para Conselho, o uso da palavra
‘Plus’ pela Vivo pode indicar que
velocidade de 4G é superior

Mal começou a ser ofertado no Brasil e o
4G já está emmeio a sua primeira polê-
mica publicitária. Após denúncia da
TIM, oConselhoNacional deAutorregu-
lamentação Publicitária (Conar) deter-
minou que a Vivo, a maior empresa de
telefonia do país, altere sua campanha
demarketing com omote “4G Plus”.
No processo, a TIM alega que, da for-

ma como a Vivo apresenta sua campa-
nha de 4G, o uso da palavra “Plus” dá a
sensação de que o serviço da operadora
seria uma evolução da nova tecnologia.
A Vivo se defende dizendo que o “Plus”
se refere à sua qualidade e cobertura. A
Vivo ainda alega que “Plus” é um nome
fantasia para identificação do serviço,
assim como a Claro usa o termo “Max”.
Em reunião do Conselho de Ética, o

relator do caso, José Francisco Queiróz,
disse que é infantil e antagônico quan-
do a operadora diz que o “Plus é oMais
da Vivo, não do 4G”. Por isso, o Conar
pediu a alteração das peças, já que há
uma “ligação evidente” em peças gráfi-
cas (jornal e revista) e na assinatura do
produto. A Vivo disse que a decisão não
é definitiva e que vai recorrer. l

Conar obriga Vivo a
alterar campanha de
4G após queixa da TIM
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Semana foi marcada pelas
negociações do ‘Boston Globe’ e

do ‘Washington Post’

EMMANUEL DUNAND/AFP

Boatos. Arthur Sulzberger Jr. afasta rumores de que “NYT” poderia ser negociado com o prefeito Michael Bloomberg

-NOVA YORK-Após uma semana agitada nomerca-
do jornalístico americano, com as negocia-
ções envolvendo o “Boston Globe” e o
“Washington Post”, o editor do “New York Ti-
mes”, Arthur Sulzberger Jr., garantiu que o tra-
dicional diário não está à venda.
“Será que a nossa família vai tentar vender o

‘Times’? A resposta é não”, disse Sulzberger, que
também é presidente do conselho da New York
Times Company, em comunicado divulgado na
noite de quarta-feira.
Em entrevista publicada na semana passada

pelo site The Daily Beast, Sulzberger comentou
rumores de queMichael Bloomberg, prefeito de
Nova York e fundador da agência de notícias
que leva o mesmo nome, estaria interessado na
compra do “NYT”. “O ‘Times’ não está à venda”,
disse, na ocasião.
Segundo o publisher, a família Sulzberger está

“unida no compromisso de trabalhar em con-
junto com a diretoria da empresa, a alta admi-
nistração e os funcionários para levar o ‘New
York Times’ adiante no futuro global e digital”.
Para reforçar sua posição, Sulzberger citou o

sucesso do modelo de assinatura digital, rentá-
vel e “perfeitamente capaz de financiar nosso
futuro de crescimento. O ‘Times’ possui as idei-
as e o dinheiro para buscar a inovação”.
Na semana passada, o grupo apresentou o ba-

lanço trimestral com lucro líquido de US$ 20,1
milhões. A queda na receita publicitária foi

compensada pelo crescimento da circulação,
principalmente on-line. Em relação ao mesmo
período do ano passado, a base de assinantes
digitais cresceu 40%, para 699 mil.
No último sábado, a própria New York Times

Company fechou acordo para a venda do “Bos-
ton Globe” por US$ 70 milhões para o dono do
time de beisebol Boston Red Sox. Em 1993, o di-
ário foi adquirido por US$ 1,1 bilhão. Dois dias
depois, o fundador da Amazon, Jeff Bezos,
anunciou a compra do “Post” por US$ 250 mi-
lhões emnegociação que surpreendeu omerca-

do. Sulzberger conta que durante uma conversa
com Donald Graham, diretor-executivo do
“Post”, sobre a decisão de vender o jornal, ga-
rantiu que o “NYT” não pretende seguir o mes-
mo caminho.
Nos últimos 80 anos, o “Post” foi comandado

por diferentes gerações da família Graham. Nos
últimos anos, os Chandlers, do “Los Angeles Ti-
mes”, e os Bancrofts, do “Wall Street Journal”
também deixaram o mercado. O “NYT” é um
dos últimos grandes jornais americanos co-
mandados há décadas pela mesma família. l

‘New York Times’ não está à venda, diz editor

Hoje
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l ANATEL: Operadoras serão obrigadas a oferecer
telefone fixo rural em 2014

l DUJOUR Start-up faz usuárias ‘capricharem no look’
para imagens postadas pelo smartphone

l NOVIDADE: TV por assinatura cresce 4,77% no
primeiro semestre no país

l MALHANDO: Videogame Fitness Show mostrará
que games e esportes podem andar juntos

l MAL NA FOTO: Nikon reduz previsão para o ano
devido à maior concorrência e à demanda
decepcionante por câmeras sem espelho
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 ago. 2013, Economia, p. 34.




