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DÓLAR04⁄10 (EMR$)
COMPRA VENDA

Livre 4,0561 4,0569

Turismo 4,04 4,28

EURO04⁄10 (EMR$)
COMPRA VENDA

4,4482 4,4506

POUPANÇA (EM%)
Depósito até 03/05/12

05⁄10 0,5000 08⁄10 0,5000
06/10 0,5000 09⁄10 0,5000
07/10 0,5000 10⁄10 0,5000

POUPANÇA (EM%)
Depósito após 04/05/12

05⁄10 0,3434 08⁄10 0,3434
06/10 0,3434 09⁄10 0,3434
07/10 0,3434 10⁄10 0,3434

OURO04/10
Grama: R$ 204,20 (+0,10%)

CDB
Jul. 2019 0,52%
2019 4,23%
2018 7,32%

TAXASELIC
Anual 5,5%

SALÁRIOMÍNIMO

Nacional
R$ 998

(dia: R$ 33,27)

EmSãoPaulo
R$ 1.163,55

(dia: R$ 38,78)

INFLAÇÃO
12

ÍNDICE JUL. AGO. MESES

IPC/Fipe 0,14 0,33 3,71
IPCA/IBGE 0,19 0,11 3,43
IGP-M/FGV 0,40 -0,67 4,95
IGP-DI/FGV -0,01 -0,51 4,32
INPC/IBGE 0,10 0,12 3,28
INCC/FGV 0,91 0,34 4,00

ALUGUÉIS

ÍNDICE12MESES AGO.* SET.**

IGP-M/FGV 4,95% 3,37%
*Para contrato vencidoemsetembro compagto. emoutubro
**Para contrato vencidoemoutubro compagto. emnovembro

UNIDADEFISCAL (EMR$)
Ufesp 26,53

JUROS (set.) MÍN.*
MÁX.**

Chequeespecial 9,99 14,95
Empréstimopessoal 3,99 7,89

Fonte: Procon-SP

IMPOSTODERENDA
RENDA(R$) ALÍQUOTA DEDUZIR

Até 1.903,98 isento -
De 1.903,99
até2.826,65 7,5 142,80
De2.826,66
até3.751,05 15 354,80
De3.751,06
até4.664,68 22,5 636,13
Acimade
4.664,67 27,5 869,36

CONTRIBUIÇÃO
ÀPREVIDÊNCIA
Competênciasetembro*
Autônomo,empregadorefacultativo

VALOR VALOR

R$998 R$5.839,45
20% 20%
R$199,60 R$ 1.167,89

MEI (Microempreendedor)
VALORMÍN. R$ 998 5% R$ 49,90
Assalariado

ALÍQUOTA
atéR$1.751,81 8%

deR$1.751,82aR$2.919,72 9%

deR$2.919,73atéR$5.839,45 11%

(*) Oprazopara empresas vencenodia 18⁄10 e, parapessoas
físicas, venceem15⁄10.

EMPREGADOS
DOMÉSTICOS
Considerando o piso da capital e
Grande SP

ALÍQUOTA MÍNIMO MÁXIMO
(%) (EMR$) (EMR$)

Empregado De8%a 97,28 672,34
11%

Empregador 20% 243,20 1.167,89

(*) Oprazoparaopatrãodadoméstica vencenodia07⁄10. A
guiadepagamentodospatrões inclui a contribuiçãoao INSSdo
empregador edadoméstica, o FGTS, amultapara ademissãoe
o seguro contra acidentes. A contribuiçãoao INSSdadoméstica
pode ser descontadade seu salário.

■ suas contas | Família brasileira ficou
mais pobre emnove anos
Pesquisa do IBGE diz que 16,4 milhões vivem com menos de dois salários mínimos

nicola PamPlona

■ Emnoveanos, caiuoper-
centualde famíliasbrasilei-
ras que têm renda mensal
superioraseissaláriosmíni-
moseaumentouonúmero
das que vivem commenos
do que esse valor. Os dados
sãodaPOF (PesquisadeOr-
çamentoFamiliar), divulga-
danestasexta (4)pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística).
A pesquisamostra ainda

que2,7%das famíliasbrasi-
leiras concentram19,9%da
renda. Outros 23,8% vivem
commenosdedois salários
mínimos por mês, sinal de
que a desigualdade de ren-
da permanece grande.
Segundoosdadosdapes-

quisa, a renda recebida de
aposentadorias e pensões
é umdos fatores que ajuda
a ampliar a distância entre
os extremos no país.
O levantamentotraçaum

perfildoshábitosdeconsu-
moedas condições de vida
do brasileiro e é usado co-
mo parâmetro para outras
pesquisas do IBGE, como
o cálculo da inflação e do
PIB (Produto Interno Bru-
to, além de embasar estu-
dos sobre desigualdade.
Na comparação com a

pesquisa anterior, realiza-
da em 2008 e 2009, hou-
ve crescimento no percen-
tual de famílias nas classes
mais pobres da população.
Ao todo, 73,03%das famíli-
as receberammenosdeseis
salários mínimos por mês
entre 2018 e 2019. Há nove
anos, eram 68,4%.
A mudança pode ser ex-

plicada pela queda na ren-
da após a recessão econô-
mica,masespecialistas ad-
vertemque fatores comoo
aumentodopoderdecom-
pra do salário mínimo e as
mudanças no número de
membrosdas famílias tam-
bémimpactamoresultado.
A pesquisa considera a

existência de 69 milhões
de famílias no país. Quase
umquartodelas,ou16,4mi-
lhões, vivecomapenasdois
saláriosmínimos. (Folha)

Consumidor destina mais grana para pagar dívidas, aponta IBGE
■ A pesquisa do IBGE divulgada
nesta quarta (4) concluiu que a
despesamédiadas famíliasbra-
sileirasédeR$4.649,03.Desteto-
tal, 92,7% são destinados a des-
pesas commoradia, transporte,
educaçãoeconsumo,percentual

praticamenteestávelemrelação
àpesquisaanterior.Aparcelaque
vaiparapagardívidascresceude
2,1% para 3,2%, puxada pela qui-
tação de empréstimos, que su-
biu de 1,4% para 2,4%. A fatia de
outras despesas, como o paga-

mento de impostos e contribu-
ições trabalhistas, por exemplo,
ocupa11,7%doorçamento.Neste
item,houvegrandealtadas tari-
fas bancárias, cuja fatia noorça-
mentodasfamíliascresceu150%
desde e última pesquisa. (Folha)

■ A rendamédia das famí-
liasmais ricas (queganham
acima de R$ 20 mil) com
aposentadorias e pensões
supera em 20 vezes o valor
recebidopelasmaispobres.
Adesigualdadenosbene-

fícioséumdosargumentos
usados pelo governo para

ganhar apoio à reforma da
Previdência. SegundoaPOF
(PesquisadeOrçamentoFa-
miliar), as famíliascomren-
dasuperiora25saláriosmí-
nimos recebem, emmédia,
R$ 4.276,02 com aposenta-
dorias e pensões.
Já as com renda inferior

a dois saláriosmínimos re-
cebemR$ 207,17.
Os valores consideram

tanto os benefícios rece-
bidos do INSS quanto as
aposentadorias dos regi-
mes próprios de Previdên-
cia, pagas por governos fe-
deral, estadual emunicipal

a seus servidores públicos.
Namédianacional, as fa-

mílias brasileiras recebem
R$ 854,55 em aposentado-
rias e pensões. De acordo
comosdadosdo IBGE,ova-
lor representa 15,7%doren-
dimentodas famílias, queé
de R$ 5.426,70. (Folha)

Previdência paga 20 vezes mais a ricos

AVISO DE EDITAL
Chamada Pública nº 002/19

Processo 042/19.
Aquisição de hortifrutigranjeiros da Agricultura
Familiar. Informações no Diário Oficial do
Município nesta data.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CERQUEIRA CÉSAR

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1028324-81.2016.8.26.0564
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo, Dr(a). Sergio Hideo Okabayashi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RISSATO
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF 07.008.158/0001-57 e Alessandra Henrique Rissato,
CPF/MF 029.699.488-54 que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de 'BANCO BRADESCO S.A., para cobrança de R$594.628,36,
oriunda da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – Contrato n°
385/8201084, emitida em 01/07/2014. Estando as executadas em lugar ignorado, foi
determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias úteis, após os 30 dias supra,
paguem o débito atualizado (caso em que a verba honorária será reduzida pela metade), sob
pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para a garantia da execução, ou
ofereçam Embargos em 15 dias úteis, facultado às executadas neste prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e depositando 30% do valor em execução mais custas e honorários
advocatícios, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1%ao mês. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 20 de setembro de 2019.

Pregão Presencial nº 079/19
Processo nº 62.002/19
Tipo: Menor preço

Em atendimento a Lei Complementar nº 123/06 alterada pela
Lei Complementar nº 147/14 há cotas para microempresas ou
empresas de pequeno porte. Objeto: Registro de Preços para
aquisição de insulinas. Data da realização: 18/10/2019. Horário de
início da sessão: às 9:00 horas. Endereço para obtenção do edital:
Rua Sebastião Silvestre Neves, 324 – Centro – São Sebastião/
SP. Secretaria de Administração – departamento de suprimentos.
Taxa para adquirir o edital: R$ 4,00 (quatro reais), ou disponível
gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br.

São Sebastião, 04 de outubro de 2019.
Wilmar Ribeiro Prado - Secretário Municipal da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DAE – BAURU/SP

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP,
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168.
Os Editais do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.
Processo Administrativo nº 2458/2019 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 157/2019 - DAE
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual prestação de
serviços de locação de caminhão basculante com motorista, máquina retroescavadeira e pá
carregadeira, com operadores, para uso em obras e serviços de manutenção e implantação
de redes de adução, distribuição de água e coletoras de esgoto, conforme especificações
contidas no Anexo I do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 21/10/2019 às
09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira
“A População de Bauru pagou por este anúncio R$ 250,00”

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Edital – Pregão Presencial nº 60/2019
Processo Administrativo nº 7867/2019

Cota Reserva ME/EPP
Republicação

Encontra-se aberta licitação visando a contra-
tação de empresa para fornecimento de plan-
tas, conforme especificações e quantidades
constantes no Anexo I, destinadas ao paisa-
gismo no entorno da edificação denominada
Abadia, situada a Av. Tranquilo Gianinni, s/nº
que irá abrigar a nova Prefeitura do município
de Salto/SP, a cargo da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos. Data para credenciamento
e entrega dos envelopes de Proposta e Habili-
tação – até às 14hs do dia 17 de outubro de
2019, no Setor de Licitações – Secretaria da
Administração, Paço Municipal, em sessão pú-
blica. O Edital e anexos estão disponíveis para
consulta e impressão no site da Prefeitura:
www.salto.sp.gov.br. – Licitação. Para retirada
no Setor de Licitações – Secretaria de Admi-
nistração, situada na Prefeitura Municipal de
Salto, na Avenida Nove de Julho, n. 1053, Vila
Nova, nos dias úteis, das 08h às 16h30min,
devendo a interessada comparecer munida
de CD regravável, pen-drive ou outra mídia
para gravação do arquivo do EDITAL.

Estância Turística de Salto,
04 de outubro de 2019.

Alaor Nogueira Ourique de Carvalho
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Ibovespa:+1,02% 102.551 pontos

Petrobras ON

Vale ON

Anteontem

R$ 29,12

R$ 45,44

Fonte:
Bovespa

Ontem

R$ 28,85

R$ 46,59

Oscilação

-0,27%

+2,53%

Fonte
Bove

aÇÕEs

PEsQuisa | oRÇamEnto Das FamÍlias

alimEntaÇÃo E HaBitaÇÃo PEsam mais PaRa os mais PoBREs

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

➜ A Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-
2018, do IBGE, aponta que 2,7% das famílias
brasileiras concentram 19,9% da renda no país

➜ São cerca de 1,8 milhão de
famílias que têm rendimento
superior a R$ 23.850 por mês

Essa classe engloba

44,8 milhões
de pessoas,
o equivalente à

população do estado
de São Paulo

Renda dos brasileiros
O valor médio mensal recebido
pelas famílias brasileiras foi de

R$ 5.426,70 em 2018

moradia
■ A habitação para as
famílias mais pobres
representa 39,2% das
despesas totais da casa

■ Já para os mais ricos
essa participação
é de 22,6%

Da renda média
brasileira, 57,5%
são provenientes
do trabalho e
outros 19,5% vêm
de aposentadorias,
programas
sociais e outras
transferências

Entre os lares que
recebem até
R$ 1.908, quase um
quarto da renda
(24,3%) vem de
aposentadorias,
pensões e
programas sociais

■ Famílias com
rendimento
de até dois
salários mínimos
(R$ 1.908)
comprometeram
22% do
orçamento com
alimentação*

■ Já nos lares onde
os rendimentos
são superiores a 25
salários mínimos
(R$ 23.850)
esse percentual
é de 7,6%

mais PoBREs
Na outra ponta, um
quarto das famílias
recebe menos de dois
salários mínimos por
mês e se apropria
de apenas 5,47% da
renda do país

R$ 2.061,34Para essas famílias,
o gasto médio com
alimentação foi de

1

R$ 658,23
É mais do que o
triplo do valor
médio do total
das famílias do
país, que gastam

2

R$ 328,74
do orçamento
com alimentação

O gasto também
representa mais
de seis vezes o
valor da classe com
rendimentos mais
baixos, que consome

3

*O salário mínimo utilizado foi de o 2018, de R$ 954
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