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DINHEIRO ||| EXTRA
TESOURO NACIONAL

Previsões indicam que meta
será cumprida ‘com folga’
O chefe do Departamento de
Estatísticas do Banco Central,
Fernando Rocha, afirmou que, se
as previsões do Tesouro Nacional
estiverem corretas, a meta fiscal
será cumprida com folga. A meta
de déficit primário do setor
público consolidado considerada
pelo governo é de R$ 161,3
bilhões para 2018. O Tesouro, no
entanto, estima que o déficit
poderá ficar cerca de
R$ 40 bilhões abaixo desse valor.
“As receitas têm crescido em
função da recuperação da
economia, ao mesmo tempo em

que as despesas estão mais
contidas”, disse Rocha. Segundo
ele, outubro é um mês em que
tradicionalmente o setor público
registra superávits primários. “A
série histórica tem sazonalidades,
e uma delas é outubro, que
concentra uma arrecadação
trimestral de impostos como
IRPJ, CSLL e royalties de
petróleo”, citou. Além disso, o
governo tem optado a pagar o 13º
de aposentados e pensionistas do
INSS em agosto e setembro, o que
diminui as depesas no mês.
(Estadão Conteúdo)
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O dólar encerrou a sessão da
sexta-feira estável frente ao real,
com variação de + 0,14%
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Ufesp (2018) ...............R$ 25,70
Ufic (2018).................R$ 3,3906
Selic (anual) ........................6,5%
Salário Mínimo federal: R$ 954,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.108,38
Faixa II: R$ 1.127,23
(*) Os valores variam de acordo com as
ocupações, que podem ser conferidas
no site: http://www.emprego.sp.gov.br/
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Datas de pagamento dia
Finais de 1 e 6
Finais de 2 e 7
Finais de 3 e 8
Finais de 4 e 9
Finais de 5 e 0
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Salário-base
Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):
Valor mínimo:
R$ 954,00 .....................................................20%
Valor Máximo:
R$ 5.645,81 ....................................20%
Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até
o dia 15 do mês subsequente ao do
período de competência.
Salário de contribuição

Alíquota

Até 1.693,73

8%

De 1.693,74 até 2.822,91

9%

De 2.822,92 até 5.645,81

11%
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Pesquisa mostra preferências - mas decisão é sempre individual
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Para muita gente, fim de ano
é sinônimo de dinheiro extra
entrando na conta - e com
ele, vem a dúvida: qual o melhor jeito de aproveitar o 13º
salário?

A melhor resposta é
sempre a que é dada
pelo bolso de cada um
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89.504,03
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Poupar, gastar ou quitar:
o que fazer com o 13º ?

8%

Para descobrir a resposta,
a Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e
o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) fizeram um
levantamento em todas as capitais do País - e descobriu
que apenas dois em cada dez
trabalhadores que recebem o
13º acham que gastar é a melhor opção (23%). E surpreendentemente, a alternativa número um, com 27% dos entrevistados, é a poupança.
O dinheiro extra também
é visto como uma boa oportunidade para organizar a vida
financeira. Segundo a pesquisa, 17% dos entrevistados pretendem quitar dívidas em
atraso.
Há ainda 16% que preferem gastar para fazer as festas de Natal e Ano Novo; 13%
que vão pagar despesas essenciais, como contas de
água e luz; e 11% pensam em
guardar os recursos para quitar os tributos e impostos típicos de início de ano, como IPTU e IPVA.
Análise é pessoal

Na avaliação do educador financeiro do SPC Brasil, José
Vignoli, quem tem que decidir o que fazer com o dinheiro extra é mesmo quem o recebe, com base em uma análise de sua situação financeira.
“Mas há algumas diretrizes importantes. O dinheiro
deve ser usado prioritariamente para pagar dívidas
atrasadas, quitar empréstimos ou ir para algum tipo de
investimento. Se a pessoa
tem só uma dívida em aberto, fica mais fácil resolver o
problema. Se tiver mais de
uma, deve-se escolher aquela
que está atrasada ou a que
tem os juros mais altos”, diz.
Vignoli também alerta que
é importante considerar os
gastos típicos de começo de
ano, como IPTU, mensalida-

A melhor opção para usar o 13º depende do bolso de cada um - mas sempre dá para seguir dicas e evitar sustos

des escolares e IPVA, por
exemplo. “Assim como quitar dívidas atrasadas, a formação de uma reserva para saldar esses compromissos também deve ser uma prioridade
do. São despesas que aparecem todo começo de ano,
mas muita gente insiste em
só se lembrar delas no momento em que são cobradas,
e depois de ter gasto o dinheiro extra”.
Controle é essencial

Para o especialista em economia da Inova Business
School, Anderson Pellegrino,
após liquidar as dívidas, a

pessoa deve tomar algumas
atitudes para começar o ano
no azul.
“A mais importante é fazer
um controle orçamentário
pessoal ou familiar, controlando a renda e os gastos.
Quem acha muito complicado fazer isso numa planilha
conta hoje com diversos aplicativos de celular que são gratuitos e muito simples. Ou então pode-se usar papel e caneta mesmo. O importante é
começar o ano tendo a consciência de quanto se ganha e
de quanto se gasta”.
O segundo ponto é encarar as dívidas sem medo. “Ho-

je existem muitas possibilidades de alternativas para diminuir o peso delas no bolso,
como a renegociação ou a
portabilidade bancária. Mas
não se pode ignorar o problema como se ele não existisse.
É preciso se mexer e buscar
uma solução”, disse.
Outra coisa importante para não perder o controle das
contas é estabelecer metas.
“Se a pessoa quer, por exemplo, trocar de carro, deve se
planejar muito bem, calcular
quanto precisará para fazer o
negócio e quanto poderá
guardar por mês. E obviamente, respeitar esse plano”.

Quase metade vai atrás de ‘bicos’
Mas nesse caso, objetivo é um só: garantir mais e melhores presentes de Natal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Sociedade Hípica de Campinas (SHC), nos termos da legislação civil em vigor e dos
artigos 6º e 7º do Estatuto Social, convoca os associados proprietários e diplomados, em
pleno/regular uso e gozo de seus direitos estatutários, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, dia 08 de dezembro do corrente ano, às 9h, em primeira convocação,
na Sede Social, situada na Rua Buriti, s/nº, com o objetivo de realizar a eleição dos
membros dos seus Conselhos Deliberativo e Fiscal e respectivos suplentes, para o
triênio 2019-2021, em escrutínio secreto, regulamentado pelas seguintes normas:
a) A eleição geral para os Conselhos Deliberativo e Fiscal acontecerá no período das
09:00 às 17h, impreterivelmente;
b) Somente poderão ser eleitos e votar os associados proprietários e diplomados, desde
que quites com a tesouraria, até o mês 11/2018, inclusive;
c) Fica assegurado o direito de voto nessa eleição aos associados proprietários ou
diplomados maiores de 18 (dezoito) anos que tenham ingressado nessas categorias até
08 de dezembro de 2017;
d) Serão considerados nulos os votos com rasuras, emendas, bem como as cédulas que
contiverem mais de 42 (quarenta e dois) votos para o Conselho Deliberativo e mais de 5
(cinco) votos para o Conselho Fiscal;
e) Serão consideradas válidas apenas as cédulas oficialmente fornecidas pela S.H.C.,
nas quais constarão os nomes de todos os concorrentes ao pleito em ordem alfabética,
com exceção feita ao nome do candidato a Presidente da Diretoria Executiva, se houver,
que virá em primeiro lugar;
f) A Mesa Diretora adotará as medidas necessárias e cautelares destinadas ao bom
andamento dos trabalhos, apurará os votos e proclamará os eleitos;
g) Nos termos estatutários, é vedado o voto por procuração;
h) Não havendo quórum legal/estatutário, em primeira convocação, a Assembléia Geral
será regularmente instalada em segunda convocação, às 9h30, com qualquer número
de associados presentes.
Campinas, 02 de Dezembro de 2018.
ABELARDO PINTO DE LEMOS NETO
Presidente do Conselho Deliberativo da
Sociedade Hípica de Campinas

A pesquisa mostrou também
que 44% dos entrevistados
pretendem fazer algum “bico” para garantir uma renda
extra e comprar presentes
de Natal - tendência mais notada entre os mais jovens
(54%) e pessoas das classes
C, D e E (51%).
“Muitos consumidores
costumam recorrer a trabalhos informais ou temporários especificamente para
comprar presentes de maior
valor ou em maior quantidade. O Natal é uma data de
grande apelo comercial e

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

com importância simbólica
para as pessoas. Portanto, é
natural procurar por alguma
atividade que possa gerar
mais recursos para o período”, diz José Vignoli, da SPC
Brasil.
“Agora, esse pessoal não
pode esquecer que não deve
parcelar essas compras para
não sobrecarregar o orçamento futuro. E, claro, como
todo mundo, devem pesquisar bastante para garantir
bons preços e condições
mais vantajosas”, conclui.
(RD/AAN)

SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, com Instrumento Convocatório disponibilizado
no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br) o Pregão Eletrônico nº 24/2018 - Processo Administrativo nº
SETEC.2018.0000170-12 - DIAD. OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS,
C O M P O N E N T E S , E Q U I PA M E N TO S E S U P R I M E N TO S ) E T R E I N A M E N TO C O M
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AUTOMAÇÃO DE GUARITAS DE ACESSO PARA ENTRADA
E SAÍDA DE VEÍCULOS, à ser instalado no Estacionamento do Mercado Municipal de Campinas
conforme condições e especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. DATA DO
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 04/12/2018.DATA E HORA DA
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2018 às 09:00 horas. OFERTA DE COMPRA - OC N°
824404801002018OC00016. Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do site da BEC: (www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br), através da opção Edital.
Campinas, 30 de Novembro de 2018. Enival Alves Ferreira - Presidente da Colsetec

