
APOSENTADORIA
Datas de pagamento dia
Finais de 1 e 6 1/9

Finais de 2 e 7 2/9

Finais de 3 e 8 3/9

Finais de 4 e 9 4/9

Finais de 5 e 0 8/9

IMPOSTO DE RENDA
Rendimento Alíquota Deduzir

r
Até R$ 1.903,98 - Isento
De R$ 1.903,99
a R$ 2.826,65 7,5% 142,80

De R$ 2.826,66

a R$ 3.751,05 15% 354,80

De R$ 3.751,06

a R$ 4.664,68 22,5% 636,13
Acima de
R$ 4.664,68 27,5% 869,36

INFLAÇÃO
jun jul no ano 12 m

IPCA (IBGE) 0,79 0,62 6,83 9,56

INPC (IBGE) 0,77 0,58 7,42 9,81
IGP-M (FGV) 0,67 0,69 5,05 6,97
IGP-DI (FGV) 0,68 0,58 5,11 7,43
IPC (Fipe) 0,47 0,85 6,76 8,82

ICV (Dieese) 0,81 ----- 7,03 9,70

CUB 1,13 0,26 4,43 5,13

ASSALARIADOS
DOMÉSTICOS
Salário de contribuição Alíquota

Até 1.399,12 8%

De 1.399,13 até 2.331,88 9%

De 2.331,89 até 4.663,75 11%

Empregador 12%

28/7 a 28/8 0,7344

29/7 a 29/8 0,7522

30/7 a 30/8 0,7010

31/7 a 31/8 0,6636

1/8 a 1/9 0,6876

2/8 a 2/9 0,7263

3/8 a 3/9 0,7476

4/8 a 4/9 0,7385

5/8 a 5/9 0,7511

6/8 a 6/9 0,6874

7/8 a 7/9 0,66966

8/8 a 8/9 0,7476

9/8 a 9/9 0,7476

10/8 a 10/9 0,7476

PREVIDÊNCIA
Salário-base Alíquota a pagar

Autônomo (plano simplificado):

Valor mínimo:
R$ 788,00 20% 157,60
Valor Máximo:
R$ 4.663,75 20% 932,75

● O dólar encerrou estável,
apesar da divulgação de análises
mostrando que os juros nos EUA
podem não subir este ano

3,485
DÓLAR

● Na Comex/NY, a onça-troy
(31,1035 gramas) fechou a
US$ 1.117,31 (+0,26%)

>REAIS
>O GRAMA (+0,08%)

123,80
OURO NA BM&F

O índice Nasdaq, referente às
ações do mercado de tecnologia,
encerrou em +0,86%

>17.545,18 PONTOS
>NOVA YORK

+0,39
DOW JONES

VALORES DE REFERÊNCIA
Ufir (extinta/out 2010) -  R$ 1,0641

Ufesp (2015) -  R$ 21,25

UPC (jul a set) -  R$ 22,69

FGTS (ago) - 0,4777%

Ufic (2015) -  R$ 2,7941

Selic (jul) -  1,18%

Salário mínimo federal - R$ 788,00

Salário Mínimo Regional (SP *):

Faixa I - R$ 905,00

Faixa II - R$ 920,00

TARIFAS PÚBLICAS
Táxi 
Bandeirada  R$ 4,85
Km rodado R$ 2,90 (bandeira 1) e R$ 3,75 (2)
Hora parada R$ 43,00
Zona Azul 
1 hora R$ 3,50
Transporte coletivo 

Ônibus R$ 3,50

Obs.: Os aposentados que ganham até um salário

mínimo (R$ 788,00), cujo benefício tenha final

de 1 a 5, terão o pagamento antecipado para o

período de cinco dias úteis do fim do mês anterior.

Os demais, seguem a tabela acima.

LICENCIAMENTO E IPVA
Para calcular o valor do IPVA e saber a data de
vencimento, consulte o site http://

www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet

Taxa de licenciamento:  R$ 72,25

Seguro obrigatório: R$ 105,65

Documentos necessários:
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (CRLV),

que possui o código do Renavam.

Números
do dia

-0,61
>47.217,42 PONTOS
>6,69 BILHÕES

BOVESPA

Obs.: Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até o dia 15
do mês subsequente ao do período de competência.

POUPANÇA

(*) Os valores variam de acordo com as ocupações,
que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

● A Bovespa começou a
semana emplacando a quinta
queda seguida, fechando na

mínima do dia puxada pelo
cenário político interno e o fraco
desempenho das commodities

Campinas quer entrar no
mapa da mobilidade urbana

TECNOLOGIA ||| NAS RUAS

IPCA atinge dois dígitos pela 1ª vez
Marca estimada por analistas para este ano é inédita, mostra relatório

BOLETIM ||| FOCUS

REAL NO COMERCIAL

Maria Teresa Costa
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

teresa@rac.com.br

As bases para a criação em
Campinas do Instituto Eco-
Mobilidade serão lançadas ho-
je em encontro no Techno Pa-
rk para integrar a indústria bra-
sileira e centros de pesquisa
aos projetos de mobilidade ur-
bana que vêm sendo desenvol-
vidos no mundo - caso dos veí-
culos elétricos autônomos que
rodam pelas ruas controlados
por softwares e dispensam a
interferência de motoristas, co-
mo o carro autônomo do Goo-
gle, já em testes.

Um desses veículos, em de-
senvolvimento pelo instituto
francês Vedecom será apresen-
tado hoje no encontro, promo-
vido em conjunto com a Prefei-
tura de Campinas e a Inova
Unicamp.

A Universidade Federal de
Lavras (UFLA) já manifestou
interesse em sediar um dos po-
los do Instituto de Eco-Mobili-
dade no Brasil. Campinas tam-
bém quer um polo. A colabora-
ção com Lavras começou a
ocorrer com alunos dos labora-
tórios brasileiros, como o La-
boratório de Mobilidade Ter-
restre da UFLA e Laboratório
de Robótica Móvel da Universi-
dade de São Paulo (USP) em
São Carlos.

O programa francês inclui o
desenvolvimento de veículos
elétricos autônomos, conecta-
dos entre si, com a infraestru-

tura e com o sistema multimo-
dal das grandes cidades, segun-
do explicou o diretor do Tech-
no Park, José Luiz Camargo
Guazzelli.

A ideia é aproveitar a expe-
riência francesa para alavan-
car projetos nessa área que já
estão em laboratórios de pes-
quisa no Brasil.

O Vedecom é uma funda-
ção da Universidade de Versail-
les Saint-Quentin-en-Yveline e

que reúne em uma parceria
público-privada 46 represen-
tantes de diferentes setores da
indústria automotiva, de equi-
pamentos, escolas de engenha-
ria e universidades, serviços
da mobilidade e representan-
tes governamentais.

“Temos nossos centros de
pesquisas, uma indústria espe-
cializada e um ambiente tecno-
lógico altamente favorável pa-
ra abrigar um instituto que pos-

sibilitará a integração ao proje-
to das indústrias já instaladas
no Brasil e que já são parceiras
Vedecom, bem como propiciar
a atração de outras empresas e
centros de pesquisa sediados
no Brasil, disse o Guazzelli.

A Unicamp já trabalha nes-
sa área desde 2008, quando foi
criado, na Faculdade de Enge-
nharia Mecânica da Unicamp,
o Laboratório de Mobilidade
Autônoma (LMA), para desen-

volver pesquisas relacionadas
à mobilidade autônoma.

Táxi

Pesquisadores do Instituto de
Ciências Matemáticas e de
Computação (ICMC) e da Esco-
la de Engenharia da USP de
São Carlos estão trabalhando
no desenvolvimento de um ser-
viço de táxi autônomo e de-
vem fazer uma demonstração
pública do sistema no próximo
mês. O “Carina” (Carro Robóti-
co Inteligente para Navegação
Autônoma) será testado den-
tro do campus.

A ideia é que o usuário pos-
sa acionar o táxi pelo celular e
que o veículo o leve ao seu des-
tino. Denis Wolf, coordenador
do projeto e professor do
ICMC informou à Agência Fa-
pesp, que a localização do des-
tino seria indicada por coman-
do de voz ou apontada em
uma tela de computador insta-
lada no interior do carro. De-
pois da viagem, o Carina volta-
ria ao ponto inicial para uma
nova corrida.

Desde que foi criado, o mo-
delo - um Fiat Palio Weekend
Adventure - passou por diver-
sas melhorias. Uma delas foi a
incorporação de um sistema
de mapas contínuos que possi-
bilita melhorar o controle e a
localização do automóvel e pla-
nejar melhor suas trajetórias.

Estarão presentes no evento
de hoje um grupo de empresá-
rios representativo da econo-
mia regional, além do cônsul-
geral da França, Damien Lo-
ras, e a missão de francesa que
reúne os responsáveis pelo
projeto do primeiro veículo
elétrico, autônomo e conecta-
do.

De Brasília

De forma inédita, a projeção
para o IPCA deste ano bateu
a marca de dois dígitos en-
tre os analistas do mercado
financeiro consultados se-
manalmente pelo Banco
Central no Boletim Focus.

De acordo com a série de
expectativas de mercado, a
estimativa máxima para este
indicador em 2015 saltou de
9,84% na semana passada
para 10,02% agora.

Por outro lado, o merca-
do reduziu sua projeção pa-
ra o IPCA de 2017, de 4,62%

na semana passada para
4,55% agora. O Conselho
Monetário Nacional (CMN)
manteve a taxa de 4,5% co-
mo o alvo a ser perseguido
pelo Banco Central daqui a
dois anos, mas reduziu a
banda de tolerância de 2
pontos porcentuais para 1,5
ponto.

Além de terem levado a
previsão para a inflação des-
te ano para a casa de dois dí-
gitos, os analistas do setor
privado também aumenta-
ram a expectativa para a ta-
xa de câmbio ao final deste
ano, que, pela primeira vez,
encostou em R$ 4,00 - até a
semana passada, a projeção
mais salgada para o dólar es-
tava em R$ 3,90. Para estes
analistas, o dólar permane-

cerá acima dos R$ 4,00
nos próximos anos.

De acordo com o docu-
mento divulgado ontem
pelo Banco Central, as pre-
visões para o Produto In-
terno Bruto (PIB) do ano
que vem passou de zero
na semana passada para
um recuo de 0,15% agora.

Para este ano, a deterio-
ração das previsões do
mercado financeiro para a
atividade no País também
está cada vez mais forte.
As projeções para o PIB
de 2015 foram revisadas
de uma queda de 1,97%
para uma baixa de 2,01%.
Há um mês, a média das
previsões estava negativa
em 1,70%. (Da Agência Es-
tado)

✔ Depósitos feitos a partir de 4/5/2012 seguem
a nova regra de rendimento, de 70% da Selic ao
ano mais a TR sempre que a Selic for igual ou
inferior a 8,5% ao ano.
✔ Depósitos anteriores a esta data seguem a
regra anterior: rendimento de 6,17% ao ano mais
a TR
✔ Portanto, desde 31/5/2012, quando a Selic
foi reduzida a 8,5%, passamos a publicar apenas
a variação referente aos depósitos feitos a partir
de 4/5/2012

Centro de pesquisas permitirá desenvolver projetos como os carros autônomos

17/8/2015

EMPRÉSTIMO ||| CONSIGNADO

De Brasília

O Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) publicou on-
tem no “Diário Oficial” da
União a Instrução Normativa
80, que regulamenta a Medi-
da Provisória 681 que aumen-
ta o limite do empréstimo
consignado para beneficiá-
rios do INSS de 30% para
35% da renda.

A partri de agora, os des-
contos consignados poderão
ser efetuados em até 30% pa-
ra as operações de emprésti-
mo pessoal e em até 5% para
as operações de cartão de cré-
dito. Também foi ratificado o
prazo máximo de 72 meses
para o pagamento dos em-
préstimos consignados. An-
tes fixado em 60 meses, o pra-
zo total de quitação dos fi-
nanciamentos foi ampliado
pelo governo para 72 presta-
ções em setembro do ano
passado.

A norma não promove ne-
nhuma alteração nos tetos
das taxas de juros praticadas
pelas instituições financeiras.
Os percentuais, em vigor des-
de maio de 2012, continuam
valendo: 2,14% para o em-
préstimo pessoal e 3,06% pa-
ra o cartão de crédito. (Da
Agência Estado)

Caixa
rápido

O carro autônomo do Google, em fase de testes de rua: conceito exige que modelos sejam 100% elétricos

Fatores válidos para contratos cujo último
reajuste ocorreu há 1 ano. Para obter o aluguel
corrigido, multiplique o valor atual pelo fator.

Cidade quer instalar
polo para desenvolver
essa e outras ideias

Divulgação

INSS publica
regras para
aumento
dos limites

ALUGUÉIS
junho julho

IGP-M - Fator 1,0411 1,0559

IGP-DI - Fator 1,0483 1,0450

IPCA (IBGE) - Fator 1,0847 1,0617

INPC- Fator 1,0876 1,0680

CÂMBIO
Dólar compra venda

Comercial 3,484 3,485

Paralelo 3,57 3,67

Turismo 3,497 3,623

Euro turismo 3,90 4,033

A16 CORREIO POPULARA16
Campinas, terça-feira, 18 de agosto de 2015

BRASIL


