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IMPOSTO DE RENDA
IR NA FONTE OUTUBRO 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.
Esta nova tabela só vale para o recolhimento do IRPF
este ano.
Correção da 4ª parcela de devolução do IR: 3,64%.
Correção do pagamento da 7ª cota do IR: 4,35%

Indicadores

TR
26/09: 0,0557% 27/09: 0,0157% 28/09: 0,0000%

Selic: 9%

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

DIA ÍNDICE DIA ÍNDICE

14/10 0,5000% 14/10 0,5000%
15/10 0,5130% 15/10 0,5130%
16/10 0,5443% 16/10 0,5443%
17/10 0,5355% 17/10 0,5355%
18/10 0,5555% 18/10 0,5555%
19/10 0,5328% 19/10 0,5328%
20/10 0,5224% 20/10 0,5224%
21/10 0,5000% 21/10 0,5000%
22/10 0,5172% 22/10 0,5172%
23/10 0,5544% 23/10 0,5544%
24/10 0,5350% 24/10 0,5350%
25/10 0,5549% 25/10 0,5549%
26/10 0,5560% 26/10 0,5560%
27/10 0,5158% 27/10 0,5158%
28/10 0,5000% 28/10 0,5000%

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

INSS/OUTUBRO

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
Outubro Outubro
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

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%
Agosto 3725,95 0,24% 3,43% 6,09%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Agosto 521,270 0,15% 2,16% 3,85%
Setembro 529,085 1,50% 3,69% 4,40%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

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

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%
Agosto 515,688 0,46% 2,46% 3,98%

ÍNDICES

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

Abril -0,78% R$ 622 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
Agosto 2,38% R$ 678 R$ 802,53
Setembro 4,65% 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.

CÂMBIO

DÓLAR
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxa Ptax) 2,2118 2,2123
Paralelo (São Paulo) 2,10 2,37
Diferença entre paralelo e comercial -5,05% 7,12%
Dólar-turismo esp. (Banco do
Brasil)

2,14 2,28

Dólar-turismo esp. (Bradesco) 2,11 2,33

EURO
Compra R$ Venda R$

Euro comercial (taxa Ptax) 2,9935 2,9948
Euro-turismo esp. (Banco do Brasil) 2,89 3,08
Euro-turismo esp. (Bradesco) 2,86 3,16

OUTRAS MOEDAS
Cotações para venda ao público (em R$)
Franco suíço 2,45605
Iene japonês 0,0227359
Libra esterlina 3,60475
Peso argentino 0,383499
Yuan chinês 0,363374
Peso chileno 0,00441336
Peso mexicano 0,169063
Dólar canadense 2,15493

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)

Classe C
A livraria Leitura investiu
R$ 2milhões em loja no
ParkShopping Campo
Grande. Abre amanhã. A rede
está de olho nas classes B e C.
Já tem unidade no Nova
América e planeja chegar ao
Metropolitano, ano que vem.

Piloto
Luciano Burti, ex-F1 e Stock
Car, investiu R$ 3,5 milhões
na Navig. A empresa, voltada
ao treinamento demotoristas,
estreia com três simuladores
de direção. Já tem contrato
com a Braspress, de cargas.

Presente
O tablet da
Galinha
Pintadinha (R$ 499)
é uma das apostas
da Casa&Video para oDia da
Criança. A rede fez contrato de
exclusividade com a TecToy.
Espera elevar vendas em 10%
sobre a data de 2012.

É ano novo
Está pronta a
logomarca do
réveillon 2014
doMorro da Urca. A Sign
Deluxe criou. A festa vai
custar R$ 1,029milhão. Deve
receber dois mil convidados.

A Limppano e o movimento
Rio Eu Amo Eu Cuido
iniciam sábado a campanha
de conscientização “Lixo na
praia é um saco”. Nos fins
de semana deste mês, vão
espalhar 60 displays com
bobinas de sacolas plásticas
ecológicas em praias do Rio
e no Piscinão de Ramos.
Investimento de R$ 80 mil.

É UM SACO

DIVULGAÇÃO

-MENLO PARK, CALIFÓRNIA- O Facebo-
ok implementou ontem uma
ferramenta que facilita a busca
por conteúdo na rede social.
Até então, era possível apenas
a pesquisa de pessoas ou pági-
nas pelo nome. Apartir de ago-
ra, os usuários podem encon-
trar postagens, atualizações de
status, check-ins e até fotos so-
bre um determinado assunto.
“Nossa intenção é permitir

que usuários busquem posts
entre diferentes grupos sociais
dentro de um tópico”, diz nota
publicada na página oficial do
Facebook. “A Busca Social (co-
nhecida como Graph Search,
em inglês) permitirá também
pesquisas baseadas em locais
marcados e em função de en-
volvimentos com outros usuá-
rios, por exemplo: ‘Quais posts
existem sobre os Beatles posta-
dos por meus amigos?’ ou
‘Quais posts minha amiga Mi-
riam comentou?’."
A novidade tira proveito da

recentemente anunciada ado-
ção dos hashtags, copiando a
bem sucedida ideia do Twitter.
Segundo o site Ars Technica, a
nova busca do Facebook, que
por ora só está disponível para
usuários localizados nos Esta-
dos Unidos e que tenham o in-
glês como idioma configurado,
estará sujeita aos controles de

privacidade do site, ou seja,
usuários não poderão ver resul-
tados que não estariam acessí-
veis a eles de outra maneira.
Para os internautas brasilei-

ros, ainda não há previsão de
quando a busca social será dis-
ponibilizada, mas quem está
curioso pode usar a ferramen-
ta burlando o sistema de loca-
lização. Para isso, basta mudar
a língua nas configurações do
Facebook para o inglês.

DE OLHO NOS ANUNCIANTES
Anova busca alcançará o históri-
co completo de postagens públi-
cas de todos os usuários. Com a
novidade,oFacebookesperaque
sevácriarumaondadeatividade
semelhante à que existe no Twit-
ter. A nota informaque a novida-
de será oferecida aos poucos pa-
ra os usuários que já possuem a
BuscaSocial.Eadverte: “Seexiste
algumacoisanasua timelineque
você nãoqueira que se torne dis-
ponível às buscas públicas, é ho-
ra de ajustar suas configurações
de privacidade”.
Atrás dos dólares do mercado

publicitário, a rede social apre-
sentou duas novidades esta se-
mana. Na segunda-feira, o Face-
book anunciou o início de um
programapilotopara fornecer re-
latórios semanais sobre a reper-
cussão de programas televisivos

na rede. Ontem, a empresa lan-
çou ferramenta para que desen-
volvedoresde aplicativosmóveis
disparemcampanhas direciona-
das para lembrar os usuários de
apps instalados no telefone ou
tablet, mas pouco utilizados.
A iniciativa é um comple-

mento de um produto bem su-
cedido lançado no ano passa-
do, que permite aos desenvol-
vedores criarem anúncios de
aplicativos para dispositivos
móveis que levamousuário di-
retamentepara apáginade ins-
talaçãoda loja virtual do iOSou
Android. Segundo o Facebook,
145 milhões de downloads já
foram feitos dessa maneira.
Deb Liu, diretora responsável

por plataformas de monetiza-
ção do Facebook, explica que
os anunciantes pediam por
uma forma de “trazer o usuário
de volta”. A rede social não pos-
sui dados sobre quais aplicati-
vos estão instalados em cada
dispositivo,mas os desenvolve-
dores, sim. Com isso, eles po-
dem pedir anúncios direciona-
dos para esse público.
Atualmente, os desenvolvedo-

res podemmandar notificações,
mas essa formade comunicação
pode ser desativada ou incomo-
dar o cliente. A ferramenta cria-
da pelo Facebook é percebida
comomenos intrusiva. l

Busca do Facebook vai
incluir fotos e postagens
Rede social tornamais fácil a procura por conteúdo

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Privacidade. Usuários devemmudar configurações de conteúdos que não querem tornar público, alerta o Facebook

Digital&Mídia
_

Hoje
naweb

oglobo.com.br/digitalemidia

l LIVROS DE ALUGUEL: Scribd
lança Netflix de livros digitais

l RAPIDINHO: Total de acessos
da banda larga 4G cresceu 54%
em agosto

l APRESENTAÇÃO: Alternativa

ao PowerPoint, Prezi lança
versão em português

l APPS DA SEMANA: Uma
seleção de aplicativos para
distrair a criançada

l PARA O NATAL: Amazon vai
contratar 70 mil temporários

l MAPA DA MINA: Série mostra
as dificuldades para abrir e
gerenciar uma start-up

Demandamuito acima do
esperado congestionou

os servidores

-NOVA YORK- Os amantes de
“Grand Theft Auto” já podem
acessar a versão multiplayer
do último game da franquia,
“GTA V”, liberada ontem pela
produtora Rockstar Games.
Mas os jogadores devem ter
muita paciência, já que os ser-
vidores estão apresentando
lentidão por causa da deman-
da acima do esperado.
No modo online, os jogado-

res podem se juntar a outros 15
para explorar simultaneamen-
te a cidade de Los Santos, que
emula detalhadamente a Los
Angeles da vida real. É possível
criar gangues e participar de
corridas e assaltos em grupo,
por exemplo, além da possibi-
lidade de criar avatares perso-
nalizados. Conforme jogam, os
jogadores recebem pontos de
reputação, que permite o des-
bloqueio de novos carros e
mais opções de armas.
A versão multiplayer era

aguardada com muita ansie-
dade pelos jogadores desde o
lançamento de “GTA V”, omais
caro jogo da história, com cus-
to estimado em US$ 266 mi-
lhões, no dia 17 de setembro .
Mas muitos enfrentaram lenti-
dão ou não conseguiram aces-
sar a sessão on-line ontem. O
problema já havia sido anteci-
pado pela própria Rockstar,
que não esperava que o game
vendesse tanto nas duas sema-
nas após estreia — o jogo fatu-
rou mais US$ 1 bilhão em ape-
nas três dias, e estima-se que já
tenha vendido mais de 15 mi-
lhões de unidades.
No seu blog oficial, a Rocks-

tar escreveu que “está traba-
lhando sem parar para com-
prar e incluir novos servido-
res”, com o objetivo de atenu-
ar o problema, mas admitiu
que isso “tornará os próximos
dias ainda mais difíceis do
que situações como essa cos-
tumam ser.”
Omodomultiplayer de “GTA

V” é grátis e pode ser acessado
após uma atualização dos da-
dos do jogo nos consoles
PlayStation 3 e Xbox 360. l

Modo online
de ‘GTA V’
estreia com
problemas

A Très Jolie, multimarcas infantil
de Niterói, passa a vender moda
feminina, de olho nas mães.
Investiu R$ 500 mil na Femme.

O Riosul investiu R$ 120 mil em
ação para o Dia da Criança. De
amanhã ao dia 13, espera oito mil
miúdos em oficinas de atividade.

A Loja de Inverno lançou linha de
acessórios para viagens de esporte
e aventura. Investiu R$ 100 mil.
Prevê vender 20% mais.

A Conexão Rio, de eventos, fará o
lançamento do Sentra. Venceu a
concorrência da Nissan.

O Brasil foi reeleito membro do
conselho da Organização da
Aviação Civil Internacional. Fica
mais três anos. Anac participa.

O Banco Central agrupou no site
estudos assinados por servidores.
Batizou de Relatório de Pesquisa
em Economia e Finanças.

O Inatel criou o aplicativo para iOS
e Android da Futurecom 2013.
Prevê quatro mil downloads.

O consultor Vicente Falconi fala a
gestores da Comlurb hoje. Em
pauta, Gestão para Resultados.

A Claro lançou em agosto sinal 4G
em Búzios. Chegou antes da Vivo.

U
LivreMercado

Corretores de imóveis, venham fazer parte da BNIRJ, a mais tradicional rede
imobiliária do país, criada há 34 anos. Conheça as diversas vantagens de ser

um associado! Agende uma visita conosco e venha trabalhar de forma
associativa, onde os clientes e profissionais saem ganhando.

☎ 21 2524-7200 www.bnirj.com.br

REDE IMOBILIÁRIA
acesse

CENTRO-RJLargoSãoFranciscodePaula,34
(esquinacomRuadosAndradas)
shOppiNgJaRdimgUadaLUpEAv.Brasil,22.155
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 out. 2013, Economia, p. 25.




