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FÁBRICA ||| TRANSFERÊNCIA

14 de maio de 2019
Dólar

compra

Comercial
Paralelo
Turismo

3,96
4,06
3,94

3,97
4,16
4,12

Euro Tur.

4,40

4,63

Bovespa

+ 0,40%

venda

Pirelli trará unidade
do RS para Campinas

3,97
O dólar encerrou a sessão da
terça-feira estável frente ao real,
com variação de - 0,07%

164,90 Produção de pneus para motocicletas passará a ser feita aqui

92.092,44.
PONTOS
R$ 12,63
BILHÕES

BM&F
(+ 0,21%)

Divulgação

Maria Teresa Costa

Ufesp (2019) ...............R$ 26,53
Ufic (2019).................R$ 3,5262
Selic (anual) ........................6,5%
Salário Mínimo federal: R$ 998,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.163,55
Faixa II: R$ 1.183,33
(*) Os valores variam de acordo com as
ocupações, que podem ser conferidas
no site: http://www.emprego.sp.gov.br/

MAR
IGP-M - Fator
IGP-DI - Fator
IPCA (IBGE) - Fator
INPC- Fator

1,0760
1,0773
1,0389
1,0394

ABR
1,0827
1,0827
1,0458
1,0467

fev

mar no ano 12 m

IPCA

0,43

0,75

1,51

4,58

INPC

0,54

0,77

1,68

4,67

IGP-M

0,88

1,26

2,16

8,27

IGP-DI

1,25

1,07

2,41

8,27

IPC

0,54

0,51

1,63

4,64

CUB

0,28

0,18

1,07

3,78

DA AGÊNCIA ANHANGUERA

teresa@rac.com.br

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

3/6
4/6
5/6
6/6
7/6

Salário-base
Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):
Valor mínimo:
R$ 998,00 .....................................................20%
Valor Máximo:
R$ 5.839,45 ....................................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 1.751,81

8%

De 1.751,82 até 2.919,72

9%

De 2.919,73 até 5.839,45

11%

Empregador

8%

IMPOSTO DE RENDA

Alíquota só cai se deduções
forem reduzidas, diz Guedes
As deduções da tabela do
Imposto de Renda (IR) podem
ser revistas em troca de uma
alíquota menor, disse ontem o
ministro da Economia, Paulo
Guedes. Em audiência pública
na Comissão Mista de
Orçamento (CMO), ele declarou
que o governo pretende tratar
do tema na discussão das
desonerações e isenções que
constará da proposta de reforma
tributária. “Os mais pobres
gastam R$ 100 bilhões e os mais
ricos economizam R$ 20
bilhões? Tem algo errado. Claro
que tem que olhar isso. Mas tem
que escolher onde vai reduzir.
Esse tema será revisto na
proposta de reduzir todas as
alíquotas e tirar deduções”,
declarou o ministro,
respondendo a uma pergunta da
senadora Kátia Abreu (PDT-TO),
que disse que o Orçamento
destina R$ 108 bilhões por ano
ao Sistema Único de Saúde
(SUS) para os mais pobres,
enquanto as deduções anuais
com saúde e educação
correspondem a R$ 20 bilhões.

O ministro explicou que
pretende trabalhar em conjunto
com o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, para construir a
proposta da reforma tributária.
Em relação à declaração do
presidente Jair Bolsonaro de que
pretende corrigir a tabela do
Imposto de Renda, Guedes disse
que ainda está esperando o
momento certo para conversar
com o presidente e demonstrar
o impacto fiscal da proposta. Ele
disse que o governo não tem
como abrir mão de uma receita
de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões
por ano num momento em que
pretende economizar em torno
de R$ 100 bilhões por ano com a
reforma da Previdência.
“Quando aparece um problema
desses, eu normalmente não
falo. Eu fico quieto, espero para
conversar com o presidente.
Estamos no meio de uma
batalha que é a reforma da
Previdência. Não adianta me
distraírem e me chamarem para
uma outra guerra. Eu estou
focado nesta”, declarou.
(Agência Brasil)

INEVITÁVEL, MAS MENOR

PIB menor que previsto trará
novo contingenciamento
A equipe econômica já está
trabalhando com uma previsão
de crescimento de 1,5% neste
ano - e um novo
contingenciamento do
Orçamento será inevitável,
segundo o secretário da Fazenda
do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues Júnior. Ele
afirmou, contudo, que o valor
deverá ficar bem abaixo do
primeiro, que foi de cerca de R$
30 bilhões. “O valor de um
contingenciamento é
diretamente associado à
previsão da taxa de crescimento
do PIB. Se o PIB cai, obviamente
as receitas também caem”,
afirmou. O novo
contingenciamento será feito, de
acordo com o secretário, “de
maneira precavida, com
transparência e
conservadorismo”. Segundo ele,
“os valores serão bem abaixo do
contingenciamento anunciado
em março”, acrescentou, sem
citar números. Informações não
oficiais falam em um corte de
pouco mais de R$ 5 bilhões, mas
o número ainda não está
fechado. Sobre a revisão da
projeção para o Produto Interno
Bruto, que será oficialmente
divulgada no dia 22 de maio, ele
informou que o governo
conversa com os agentes de
mercado que fazem as previsões
e que os resultados são muito

próximos. “O que nós sabemos
de mais concreto neste
momento é isso: a revisão do
PIB que será anunciada aponta
para um número abaixo de 2%”,
disse Rodrigues Júnior. Ele
afimrou ainda que o governo
estuda medidas para reduzir o
gasto tributário ainda neste ano,
mas que poucas coisas podem
ser feitas por decreto. “Quase
tudo depende do Congresso”,
concluiu. (Estadão Conteúdo)

A Pirelli anunciou a transferência da produção de
pneus de motocicletas da
unidade de Gravataí, no Rio
Grande do Sul, para a fábrica de Campinas. Com isso, a
unidade do Jardim Satélite
Iris se tornará um polo industrial da empresa para
abastecer o Brasil e mercados latino-americanos, produzindo pneus para carros,
motocicletas e motorsports,
com foco em produtos de
maior valor agregado.

Com decisão, empresa
terá polo para atender
Brasil e América Latina
A empresa anunciou também um plano de investimentos de 120 milhões de
euros (cerca de R$ 535 milhões) até 2021 para a modernização e reconversão e para
o melhoramento contínuo
do mix e da qualidade das fábricas de Campinas e Feira
de Santana (Bahia).
A unidade de Campinas,
conforme antecipou o Correio no início de abril, vai receber investimentos de R$
400 milhões para ampliação
e instalação da sede administrativa para a América Latina. A construção do novo espaço está em fase de análise
na Prefeitura, e a Secretaria
do Verde já emitiu o parecer
técnico ambiental (PTA) e o
exame técnico municipal
(ETM) necessários ao licenciamento ambiental da obra,
que é de competência da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
A ampliação ocorrerá em

Fábrica da Pirelli: unidade de Campinas será responsável também pela produção de pneus para motos

área reabilitada. Ela consta
do relatório de áreas contaminadas da Cetesb como tendo realizado todas as etapas
de gerenciamento de remediação da contaminação do
solo.
O processo, segundo a Pirelli, estara completo até a
metade de 2021 e é parte de
uma reorganização da estrutura produtiva que permitirá
acelerar o foco nos produtos
High Value (de alto valor agregado) e melhorar a competitividade das fábricas no País.
A mudança permitirá le-

var a produção para mais
perto das montadoras de veículos. Serão contratadas cerca de 300 pessoas até 2022. A
fábrica de Campinas atualmente se concentra exclusivamente na produção de
pneus para carros, com uma
capacidade de mais de 10 milhões de unidades por ano.
Construída na década de 50,
emprega mais de 2,1 mil pessoas.
Há quatro anos, um grande investimento de cerca de
R$ 500 milhões foi realizado
na unidade, para sua moder-

nização e ampliação. Também foram substituídas máquinas e aumentada a capacidade produtiva dos chamados “pneus verdes”, cuja tecnologia reduz a resistência
da borracha ao rolamento,
permitindo economia no
consumo de combustível.
A Pirelli informou ainda
que pretende negociar com
o sindicato dos trabalhadores de Gravataí durante o período de transferência. A fábrica do Rio Grande do Sul
emprega cerca de 900 pessoas.

PESQUISA ||| IBGE

Volume de serviços recua 0,70%
Resultado é o terceiro negativo seguido na comparação com o mês anterior
Do Rio

O volume de serviços prestados encolheu 0,70% em março ante fevereiro, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de
Serviços divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No
mês anterior, o resultado foi
revisto de -0,40% para -0,60%.
Foi o terceiro mês seguido
de quedaante o mês imediatamente anterior. Com isso, o
primeiro trimestre fechou
com queda de 0,60% ante o
quarto trimestre de 2018, interrompendo dois trimestres
de alta nessa base de comparação. Na comparação com
março de 2018, houve queda
de 2,30%, já descontado o efeito da inflação. A taxa acumulada no ano foi de 1,10% e, em

12 meses, houve elevação de
0,60%.
Com a queda de março, o
volume de serviços prestados
registrou um nível de atividade 12,3% abaixo do pico da série histórica da pesquisa.
Maio de 2018, marcado pela
greve de caminhoneiros, ainda é o ponto mais baixo da série histórica, 15,7% abaixo do
nível de atividade do pico.
“Mas de lá para cá, o setor de
serviços ainda não encontrou
uma dinâmica de recuperação”, afirmou o gerente da
pesquisa, Rodrigo Lobo. Ainda assim, ressaltou, a queda
de março foi marcada pelo
efeito calendário, já que o
mês teve dois dias úteis a menos do que março de 2018,
por causa do Carnaval. (Do Estadão Conteúdo)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
(EXCLUSIVA PARA ME, EPP E COOP)

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 04/2019 Processo Administrativo nº SETEC.201900000121-42. OBJETO: Material de Revenda para
uso no Serviço Funerário
e de estoque de almoxarifado, conforme condições e
especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. DATA DO INÍCIO DO
PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 16/05/2019. DATA E HORA DA
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/05/2019 às 09:30 horas. OFERTA DE COMPRA - OC
N° 824404801002019OC00004. 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, 14 de Maio de 2019.
Enival Alves Ferreira - Presidente da Colsetec

C O N VO C A Ç Ã O - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Proprietários da Sociedade Civil Portal das Amoreiras, sito a Avenida Dom
Joaquim Mamede da Silva Leite nº 40, Jardim do Lago, nesta cidade e comarca de Campinas, Estado de São
Paulo, a comparecerem na Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 23 de maio de 2019, às
18h00 em primeira convocação ou às 19h00, em segunda convocação, no próprio edifício, no salão de
festas do Condomínio, com qualquer número de presentes, para tratar dos seguintes assuntos: A)
Apresentação da Empresa de Engenharia Comdominium; B) Resumo e Esclarecimentos da
Administração período 2017 a 2019; C) Prestação de Contas do período de 05/2018 a 04/2019 da
Sociedade; D) Eleição de Diretoria (Diretor Presidente; Diretor VicePresidente; Dois Diretores
Secretários; Dois Diretores Tesoureiros; Três Conselheiros Fiscais Efetivos; Três Conselheiros Fiscais
Suplentes; E) Assuntos de interesses gerais; Os candidatos deverão enviar dados da chapa ou cargo
pretendido para o e-mail: fabio@telloscondominios.com.br, até o dia 20/05/2019. As pessoas que
comparecerem à Assembleia na condição de representantes dos Proprietários, deverão apresentar as
respectivas procurações para esse fim conforme Estatuto da Sociedade Civil. Somente poderão votar nas
deliberações da Assembleia e dela participarem, os Associados/Condôminos que estiverem quites com suas
obrigações perante o Condomínio, conforme dispõe o inciso III, do artigo 1.335 do Código Civil Brasileiro. Os
Proprietários que deixarem de comparecer na Assembleia, ou não se fizerem representar, estarão
automaticamente aprovando as resoluções que forem tomadas pela mesma, não sendo aceitas reclamações
posteriores. Campinas, 13 de maio de 2019. Ana Cristina Souza de Deus - Presidente em exercício

