
●●●O prazo de validade de 90
dias para os créditos do celular
pré-pago voltou a valer ontem
em todo o País para os clientes
da TIM. A desembargadora do
Tribunal Regional Federal
(TRF)da 1ªRegião emBrasília,
Selene Maria de Almeida, cas-
sou a liminar que suspendia o
prazo de validade.Na interpre-
tação de advogados de outras
operadoras, a decisão alcança
todosos clientes, umavezquea
liminar valia para todas as em-
presas, emtodooBrasil.A limi-
nar foiconcedidanomêspassa-
dopelo juizda7.ªVaradaJusti-
ça Federal em Brasília, Novély
Vila Nova da Silva Reis, e con-
testadanoTRFpelasempresas
TIM,ClaroeBrTGSM.Emsua
decisão,ojuizconsiderouavali-
dade"abusivae lesivaaoconsu-
midor".Adesembargadoracon-
siderou o prazo legal.

●●●Ovarejo está cauteloso nas
negociações com a indústria e
reduziu este mês as encomen-
das. O Indicador Antecedente
de Compras do Varejo (IAC-
IDV)revelaqueospedidosase-
remfeitosaos fornecedores em
setembro terão uma queda de
5,39% em relação ao mesmo
mêsde2004,descontadaainfla-
ção pelo IPCA.Mas se for utili-
zadocomocritériodecompara-
ção o mesmo número de lojas
existentes em setembro do ano
anterior,o indicadordoInstitu-
todeDesenvolvimentodoVare-
jo mostra uma queda maior.
Neste caso as compras das em-
presas varejistas previstas pa-
raestemêsmostramumaredu-
ção real de 15,44%. O IAC-IDV
baseia-senocálculode700exe-
cutivos que representam 25%
do total de vendasdovarejo na-
cional.

Petróleo volta a subir e fica em US$ 64,49

●●●Asremessasderecursosao
exteriorparaapromoçãodotu-
rismo brasileiro em outros paí-
sesficarãoisentasdopagamen-
todeImpostodeRenda.Segun-
do o Decreto 5.533, publicado
ontem no Diário Oficial da
União, cai de 17,8% para 0% a
alíquota de IR para recursos
destinadosapesquisademerca-
do para a promoção turística,
para financiar exposições, fei-
ras e eventos vinculados à pro-
moção turística e para o paga-
mentodepropagandaecomuni-
caçãorealizadasnoâmbitodes-
tes eventos. Odecreto é retroa-
tivo a 1º de abril de 2004, quan-
do foi aprovada a Lei 10.865,
que criou o incentivo fiscal. A
diretora de Turismo de Negó-
cios e Eventos da Embratur,
Jeanine Pires, disse que ainda
não foi definido como será de-
volvido o imposto já pago.

MONTANHARUSSA:Ospreçosdo
petróleovoltaramafecharumpre-
gãoemalta,aprimeiravezdesde
sexta-feira,apósterempassadoo
diacaindo.NaBolsaMercantilde
NovaYork(Nymex),oscontratos
paraoutubrofecharamemUS$
64,49obarril,altade0,19%.Em
Londres,naBolsaInternacionalde
Petróleo(IPE),oscontratosdepe-
tróleoBrentparaoutubrofecha-
ramemUS$63,08,avançode
0,30%.

Aaltafoidesencadeadapelo
declínionaproduçãonoGolfodo
México.OServiçodeAdministra-
çãodeMinerais(MMS),doDepar-
tamentodoInteriordosEstados
Unidos,informouquehouveuma
pequenapioranosníveisdeprodu-
çãodepetróleonoGolfodoMéxi-
co,com60,12%daproduçãodiária

daregiãoparalisadaontem–o
equivalentea901.726barris/
dia–,deumporcentualde
57,37%registradonaquarta-fei-
ra.Jáaproduçãodegásnatural
permaneceupraticamenteestá-
velemcercade4bilhõesdepés
cúbicos/dia,informouoMMS.

“Orelatóriomostraqueain-
dahádesafiosnaproduçãode
petróleonoGolfo”,dissePhil
Flynn,analistadacorretoraAla-
ronTrading.“Aindaestamos
numamontanharussaemocio-
nal.Qualquerprogressoserá
motivoparabaixaequalquer
faltadeprogressoserárazão
paraalta.”Segundoanalistas,o
petróleojáatingiuseupiso:US$
63,10,amínimadeontemna
Nymex.●DowJonesNewswi-
res

Ipea critica preço de combustível
Economistas do órgão dizem que falta de transparência na atual política desestimula investimentos

Prazo de crédito
de celular pré-pago
volta a vigorar

Varejo reduz as
encomendas
em setembro

Promoçãodo
Brasilnoexterior
fica isentadoIR

Campanha pela conversão ao GNV dá prêmios
Quem fizer mudança em oficinas da White Martins vai concorrer a carro, TVs, DVDs e câmeras digitais

TEMORES – Infra-estruturapetrolíferadoGolfodoMéxicoainda temproblemasepreocupamercados

CleideSilva

Campanha de incentivo à con-
versão de motores de automó-
veisparausodogásnaturalvei-
cular (GNV) foi lançada ontem
emquase todo o País pelaWhi-
te Martins, detentora de 50%
do mercado de cilindros e kits
de conversão. Quem providen-
ciar amudançaemoficinas que
operam com produtos da mar-
ca vai concorrer a umcarro ze-
ro já convertido, aparelhos de
TVs, DVDs e câmeras digitais.
A campanha, que tem como
garoto-propaganda o atorPau-
lo Betti, ocorre duas semanas
após a Petrobrás ter declarado
quepodeadotarmedidasdede-
sestímulo ao uso do gás e tam-

bém num momento em que o
preçodoprodutoseráreajusta-
do.“Jáestávamoscomacampa-
nha no gatilho”, afirma o dire-
tor de Gás Natural da White
Martins, Marcelo Rodrigues.
Elenãovêriscosde faltadegás.
A própria Petrobrás prevê au-
mentoanualde11%nadisponibi-
lidade de gás até 2010. A oferta
será ampliada de 77milhões de
metros cúbicos/dia para 99mi-
lhões.
A campanha vai até novem-
bro e vale para 16Estados onde
o GNV está disponível. Serão
instalados 700 outdoors com
dados sobre as vantagens da
conversão como a economia de
até65%nocombustívelemrela-
ção a gasolina e ao álcool e des-

contos no valor do IPVA. Tam-
bémserãopublicadosanúncios
em jornais e revistas. A empre-
sa investiu R$ 3,5 milhões no
projeto e espera aumento de
20%no número de conversões.

“O retorno do investimento
na instalação do kit ocorre em
quatromesesparaummotoris-
taque rodaemmédia 150quilô-
metrospordia”, informaRodri-
gues.Ocustomédioparaacon-

versão é de R$ 2,5 mil. Para
quem roda 60 quilômetros
diariamente, a recuperação
ocorrerá emumano.
Atéjulho,onúmerodecon-
versões de veículos para o
gásemtodooPaísaumentou
36% em relação a 2004, se-
gundo o Instituto Brasileiro
de Petróleo (IBP), com 133
mil alterações. A frota total
movida a gás deve atingir,
em outubro, 1 milhão de veí-
culos, número que deve do-
brar em4 anos.
AWhiteMartins também
fez parceria com aVolkswa-
gen e todos os modelos da
marca podem ser converti-
dosnasconcessionáriascom
garantia de fábrica. ●
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Economistas do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) fizeram um trabalho em
que criticama falta de transpa-
rência na formação de preços
decombustíveisnoPaís.Segun-
daosautores,nãoháumaregra
clara para a fixação dos preços
internos. Isso afasta apossibili-
dade de investimentos priva-
dos, impede a concorrência no
setor e pode refletir interven-
ção do governo, o que, em últi-
ma análise, afeta negativamen-
te a imagemdoPaís.
Otexto,produzidopelocoor-

denador do Grupo de Acompa-
nhamento Conjuntural (GAC)
doIpea,FabioGiambiagi,epela
economista Maria Andréia Pa-
rente Lameiras, foi divulgado
no boletim trimestral da insti-
tuição.Elesalertamque,naprá-
tica, o que ocorre atualmente é
uma“políticadereajustesespo-
rádicos”,semregrassobreape-
riodicidadeea intensidade,que
representa um “instrumento
ineficientedopontode vista re-
gulatório”.
Segundo os autores, quando

o preçodo petróleo cai interna-
cionalmenteeissodemoraaser
repassado, o consumidor épre-
judicado.Quando,aocontrário,
as cotações sobem e os preços
internos ficam estáveis, há dis-
torções que prejudicam a ativi-
dadeprodutivaedeixamasrefi-
narias privadas em dificulda-
des. Isso porque elas compram
matéria-prima mais cara, mas
nãopodemreajustarospreços,
mantidos baixos pela Petro-
brás, que domina o setor.
“Adicionalmente,apossibili-

dade de que aumentos e redu-
ções dos valores dos combustí-
veis possam ser utilizados co-
mo instrumento depolítica afe-
ta negativamente a imagem do
País,namedidaemqueconfigu-

ra uma ação de caráter inter-
vencionista, inconsistente com
o regime de concorrência que
vigora nos países mais avança-
dos”, registra o documento.
Segundo o trabalho, o País

deveria ter alguma regra de re-
passedospreçosexternospara
ospreços internos, coisa queos
economistas chamam de pass-
through.Opontodepartidados
autores é que algumadefinição
dessetipoémelhorqueaausên-
cia de qualquer regra.
O economista daUFRJCar-

losThadeudeFreitasFilhocon-
corda que o controle de preços
tende a retrair o investidor de
longo prazo, num setor intensi-
vo de capital.
Os autores do Ipea também

argumentamque,alémdeatra-
palhar a formaçãode um“mer-
cado competitivo”, o modelo
atual acaba abrindo espaço pa-
raquestionamentossobreosob-
jetivos do governo. “A falta de
umaregraclaraparaessesrea-
justescriaumambientefavorá-
velaespeculaçõesacercadoca-
ráter intervencionista que pos-
sapermeardecisõesdessanatu-
reza”, diz o texto.
“Dez anos depois da queda

do monopólio estatal, o fato é
que,noPaís, o setordepetróleo
continua sendo, na prática,
completamente dominado por

uma única empresa e a defini-
ção de preços de produtos é re-
sultado da decisão discricioná-
ria de um único ator – o Estado
–, em vez de refletir a ação das
forças de mercado”, conclui o
trabalho.

INFLAÇÃO
MariaAndréiatambémcomen-

touque o bomdesempenhodos
índices de inflação permite que
se decida por um aumento na
gasolina, sem impedir que a in-
flação pelo IPCA permaneça
perto dameta do governo para
o ano, de 5,1%.
Osautoresdefendemquese-

ria até “aconselhável” determi-
nar o aumento ainda este ano,
para reduzir as distorções en-
tre o preços externo e domésti-
co e entrar no ano de 2006 sem
resquícios de aumento do ano
anterior.
Um eventual aumento de

10% na gasolina e 8% no diesel
provocaria um impacto direto
de 0,4 ponto porcentual no IP-
CA,amaiorparte ligadaàgaso-
lina. A projeção de IPCA do
Ipea para este ano é de 5,3%, já
levandoemconta cenáriodeal-
gum reajuste dos combustí-
veis. Caso contrário, a inflação
poderia ser igual ou pouco infe-
rior àmeta traçada. ●
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Data Nº índice
Variação%

Nodia Nomês Noano
26/8 2.383,758546 0,03675 1,29903 11,69090
29/8 2.386,589032 0,11874 1,41931 11,82352
30/8 2.387,126166 0,02251 1,44214 11,84869
31/8 2.388,864616 0,07283 1,51601 11,93014
1º/9 2.389,154690 0,01214 0,01214 11,94373
2/9 2.392,615973 0,14487 0,15704 12,10591
5/9 2.394,786974 0,09074 0,24792 12,20763
6/9 2.398,213218 0,14307 0,39134 12,36817
8/9 2.402,214810 0,16686 0,55885 12,55567

Mês de
vencimento

Juro para pagto.
em Setembro (%)*

Mês de
vencimento

Juro para pagto.
em Setembro (%)*

Setembro 16,74 Março 8,67
Outubro 15,53 Abril 7,26
Novembro 14,28 Maio 5,76
Dezembro 12,80 Junho 4,17
Janeiro/05 11,42 Julho 2,66
Feverereiro 10,20 Agosto 1,00
*Incide sobre o valor nominal do débito. Há, ainda, multa de 0,33%ao dia, limita-
da a 20% sobre o valor nominal.** Para pagamento da 6ª cota e da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e
5ª em atraso até o dia 30/9 os juros (taxa selic) são de 7,26%

Setembro Ano % 12 meses %
TR (1º/9) 0,2673 2,19 2,67
Poup. (1º/10) 0,7686 6,88 8,34

IRF-M

21/8 0,2566 0,01220414 1,4697 21/9 0,7579
22/8 0,2994 0,01358968 1,5531 22/9 0,8009
23/8 0,2951 0,01339478 1,5287 23/9 0,7966
24/8 0,2972 0,01348997 1,5409 24/9 0,7987
25/8 0,2548 0,01211864 1,4579 25/9 0,7561
26/8 0,2160 0,01078893 1,3784 26/9 0,7171
27/8 0,2157 0,01077397 1,3882 27/9 0,7168
28/8 0,2550 0,01212814 1,4581 28/9 0,7563
29/8 0,2951 0,01339478 1,5388 29/9 -
30/8 0,3027 0,01373925 1,5465 30/9 -
31/8 0,2936 0,01274733 1,5252 - -
1º/9 0,2673 0,01271240 1,4669 1º/10 0,7686
2/9 0,2059 0,01028494 1,3683 2/10 0,7069
3/9 0,1828 0,00961273 1,3143 3/10 0,6837
4/9 0,2220 0,01108831 1,3846 4/10 0,7231
5/9 0,2583 0,01228490 1,4714 5/10 0,7596
6/9 0,2626 0,01248915 1,4658 6/10 0,7639

Desconto na fonte

Base de cálculo (R$) Alíquota
(%)

Parcela a deduzir
(R$)

Até 1.164,00 – Isento
Acima de 1.164,00 até 2.326,00 15 174,60
Acima de 2.326,00 27,50 465,35
Deduções: R$ 117,00 por dependente, ; pensão alimentícia integral; contribui-
ção ao INSS.Aposentado com 65 anos ou mais tem direito a uma dedução extra
de R$ 1.164,00 no benefício recebido da previdência publica ou privada.

INFLAÇÃO%

IGPM (FGV) 1,0343 IPCA (IBGE 1,0602
IGP-DI (FGV) 1,0271 INPC (IBGE) 1,0501
IPC (FIPE) 1,0495 ICV (DIEESE) 1,0489
OBS.: fatores válidos para contratos cujo último reajus-
te ocorreu há um ano

Base R$ Alíquota (%) A pagar (R$)
De 300,00 até 2.668,15 20 De 60,00 até 533,63
Códigos conforme periodicidade: empresários, autônomos e equipara-
dos,1007, mensal; 1104, trimestral. Autônomos e equiparados com dedução de
45% na contribuição, 1120, mensal; 1147, trimestral. Facultativo,1406,men-
sal;1457,trimestral. Especial, 1503, mensal; 1554, trimestral. Doméstico, 1600,
mensal; 1651, trimestral.

Unid. Período ValorR$
UFIR Out./00 1,0641
UFESP 2005 13,30
UFM-SP 2005 76,58
UPC Jul. aSet. 20,27
Sál.mín. Setembro 300,00

Em setembro devem ser licenciados os veículos do
Estado de São Paulo com placas final 7; taxa de
Licenciamento: R$ 45,22. Seguro Obrigatório: R$
56,77. Documentos necessários: Certificado de Re-
gistro e Licenciamento do veículo(CRLV), que pos-
sui o código do Renavam

*TAXASELIC –**ATRASO

Fechamento Variação dia (%) Variação Mês (%) Variação Ano (%)
Bovespa 28.828 -0,09 2,79 10,06
Bolsa Nova York 10.595,90 -0,35 1,09 -1,89
Ouro 33,500 0,00 1,52 -10,67
CDB - 32/22 19,39 1,25 -1,12 9,73
Dólar comercial 2,321 -0,17 -1,57 -12,55

Dia/Mês
Comercial Paralelo

Compra Venda Compra Venda
26/8 2,401 2,403 2,543 2,633
29/8 2,383 2,385 2,547 2,637
30/8 2,382 2,384 2,533 2,630
31/8 2,356 2,358 2,533 2,630
1º/9 2,360 2,362 2,533 2,630
2/9 2,329 2,331 2,520 2,610
5/9 2,336 2,338 2,517 2,617
6/9 2,323 2,325 2,507 2,600
8/9 2,319 2,321 2,517 2,600

Índices Jul. Ago. Noano 12meses
INPC(IBGE) 0,03 0,00 3,31 5,01
IGPM(FGV) -0,34 -0,65 0,75 3,43
IGP-DI (FGV) -0,40 -0,79 0,32 2,71
IPA-DI(FGV) -0,69 -1,04 -1,56 1,16
IPC-DI (FGV) 0,13 -0,44 3,33 4,48
IPC(FIPE) 0,30 -0,20 2,82 4,95
ICV(DIEESE) -0,17 0,00 2,62 4,89
ICVMORDEM 0,26 -0,15 1,56 4,09
IPCA(IBGE) 0,25 0,17 3,59 6,02
IPCA-E (IBGE) - - 3,51 7,72
CUB(Sinduscon) 0,02 -0,15 4,26 6,69
INCC(FGV) 0,11 0,02 5,69 8,88
IPCE(PINI) -0,71 -0,02 4,30 8,11
IPA-M(FGV) -0,65 -0,88 -1,03 2,11

INSS–MÊSDECOMPETÊNCIA–AGOSTO

TR/POUPANÇA

Moeda
Banco Central

Compra Venda
Dólar 2,3190 2,3198
Dólar australiano 1,7907 1,7925
Dólar canadense 1,9618 1,9631
Euro 2,8753 2,8766
Franco suíço 1,8630 1,8643
Iene 0,0210 0,0210
Libra inglesa 4,2563 4,2585
Peso argentino 0,7983 0,7986
Peso chileno 0,0043 0,0043
Rublo 0,0819 0,0820

FATORDATR

Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)
Até 800,45 7,65
De 800,46 até 900,00 8,65
De 900,01 até 1.334,07 9,00
De 1334,08 até 2.668,15 11,00

*Empregador 12%
Após vencimento dia 15/9, multa de 4%, se paga em Setembro; e de 7%
se paga em outubro; e de 10%, se paga em novembro; juros de 1% para
mês de vencimento, mais 1% para o mês de pagamento, mais taxa Selic
acumulada nos meses intermediários.

Moedas US$
1/NY

1 euro/
Europa

1 libra/
Londres

R$ 1/
Brasil

Dólar americano - 1,2395 1,8356 0,4308
Dólar australiano 1,2945 1,6045 2,3762 0,5577
Dólar canadense 1,1815 1,4645 2,1688 0,5090
Euro moeda 0,8068 - 1,4809 0,3476
Franco suíço 1,2449 1,5431 2,2851 0,5364
Iene japonês 110,52 136,99 202,87 47,62
Libra esterlina 0,5448 0,6753 - 0,2347
Peso argentino 2,9040 3,5995 5,3306 1,2512
Peso chileno 535,20 663,38 982,41 230,59
Rublo russo 28,261 35,030 51,876 12,176
As moedas na vertical representam o valor de com-
pra sobre as demais

REAJUSTEDOALUGUEL -Setembro Data
Taxaao Acumul. (%)
dia (%) nomês noano

1º/9 0,0714 0,0714 12,4808
2/9 0,0714 0,1429 12,5611
5/9 0,0714 0,2145 12,6416
6/9 0,0714 0,2861 12,7220
8/9 0,0713 0,3576 12,8024

IMPOSTODERENDA

TRABALHADORASSALARIADOEDOMÉSTICA*

MOEDAS

INDICADORESDI-OVER

CÂMBIO

Dia Fator Dia Fator
20/8 0,01147034 31/8 0,01127614
21/8 0,01148824 1º/9 0,01125942
22/8 0,01147150 2/9 0,01127825
23/8 0,01144745 3/9 0,01133672
24/8 0,01144508 4/9 0,01144116
25/8 0,01149085 5/9 0,01143952
26/8 0,01152470 6/9 0,01137625
27/8 0,01150732 7/9 0,01131714
28/8 0,01148415 8/9 0,01132051
29/8 0,01141376 9/9 0,01127960
30/8 0,01130773 10/9 0,01141354
Somente pagamento no vencimento

OMERCADOFINANCEIRO -ONTEM

DÓLAR(emR$)

TR/POUPANÇA-MÊS

LICENCIAMENTO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2005. Economia, p. B6.
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