Campinas, terça-feira, 10 de agosto de 2021

Diário Oﬁcial do Município de Campinas

89. ITEM 08- R$ 3,27. ITEM 09- R$ 4,01. ITEM 12- R$ 3,65. ITEM 14- R$ 5,65. ITEM 19 - R$ 18,00. ITEM
21- R$ 7,60. PRAZO: O PREÇO REGISTRADO TEM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, A CONTAR DA
ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DATA DE INÍCIO: 09/08/2021.

Campinas, 09 de agosto de 2021

HENRIQUE MILHINA MOREIRA
Diretor Administrativo da Rede Municipal Dr.Mário Gatti

DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

DECISÃO DE RECURSO
PROCESSO Nº HMMG.2021.00000627-85
PREGÃO ELETRÔNICO 114/2021
OFERTA DE COMPRA N° 824410801002021oc00131
OBJETO: Contratação de Empresa para locação de equipamentos de gasometria com
fornecimento de insumos para realização dos testes de gasometria para as unidades
integrantes da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.
À vista das informações contidas no presente protocolo, em especial do parecer jurídico doc.4205622, que acolho integralmente por seus próprios fundamentos, CONHEÇO o Recurso Administrativo interposto pela empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda CNPJ nº01.449.930/0003-51 e no mérito NEGO PROVIMENTO.
Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, localizado na Avenida das Amoreiras, n° 233 - 1º andar do
Complexo Administrativo, CEP: 13036-225, Parque Itália, em Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Publique-se. Em seguida restitua-se
ao Setor de Pregão para prosseguimento.
Campinas, 09 de agosto de 2021

HENRIQUE MILHINA MOREIRA
Diretor Administrativo da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

TERMO ADITIVO Nº 004/2021 AO CONTRATO Nº
026/2017
REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 00183/2021 - PROCESSO SEI
IMA.2017.00000813-65
FINALIDADE: Acréscimo no quantitativo e valor contratual. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de telefonia móvel SMP
- Serviço Móvel Pessoal modalidade Banda Larga Móvel 4G. EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62. VALOR GLOBAL: O valor contratual sofrerá acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), sendo que o quantitativo
do objeto terá um aumento de 42 ( quarenta e dois ) serviços de conexão de dados de
10 Gbytes incluindo o modem e o Micro SIM Card , passando de 171 (cento e setenta
e um) unidades mensais para 213 ( duzentos e treze) unidades mensais, logo o Valor
Global Estimado passará de R$ 48.160,44 (quarenta e oito mil, cento e sessenta reais
e quarenta e quatro centavos) para R$ 59.989,32 (cinquenta e nove mil novecentos e
oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), mantendo-se inalterado o valor unitário
de cada serviço, conforme tabela abaixo:
LOTE/
ITEM

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO/SERVIÇO

I/1

SERVIÇOS DE
INTERNET EM 4G
COM FRANQUIA DE
DADOS 10 GBYTES
(INCLUÍDO ROTEADOR E MICRO SIM
CARD)

QUANTIDADE
MENSAL

UNIDADE

VALOR
VALOR TOUNITÁRIO TAL MENSAL

65

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de serviços para a realização de exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de
riscos ocupacionais e de perícia médica que consiste na realização de inspeção médica
(consulta) para ﬁns periciais, no Município de Campinas/SP, em conformidade com as
especiﬁcações técnicas constantes no Termo de Referência- Anexo I do edital, pelo
período de 12 (doze) meses.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
11/08/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/08/2021. - às [13]
h[30]min
Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00029
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da
BEC: ( www.bec.sp.gov.br), através da opção Edital.
Campinas, 09 de agosto de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO
PRESIDENTE DA COLSETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
LOTES DE PARTICIPAÇÃO AMPLA E LOTES DE PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS
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) o Pregão Eletrônico nº 22/2021 - Processo Administrativo nº
nº SETEC.2021.00000522-16
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro
de Preços - SRP para aquisição de FLORES E FOLHAGENS NATURAIS destinadas ao uso pela Floricultura do Serviço Funerário Municipal de Campinas, nos tipos
e especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital,
pelo período de 12 (doze) meses
Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00027 - BEC
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
11/08/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/08/2021. - às
[09:30]horas
Oferta de Compra Nº 824404801002021OC00028 - BEC
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
11/08/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/08/2021. - às
[13:30]horas
Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do site da
BEC: ( www.bec.sp.gov.br), através da opção Edital.
Campinas, 09 de agosto de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO
PRESIDENTE DA COLSETEC

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

VALOR
GLOBAL
(ANUAL)

DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
213

UN

R$23,47

R$4999,11

R$59.989,32

Campinas, 09 de agosto de 2021

GERÊNCIA JURÍDICA
MARCIO BARBADO
DIRETOR COMERCIAL

EDUARDO JOSÉ PEREIRA COELHO
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO FERNANDO CORREA RICARDO
DIRETOR DE INOVAÇÃO E OPERAÇÃO

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

RESUMO DE ADITAMENTO

REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
O Presidente da Comissão Especial de Estudos, criada através do Requerimento nº
147/2021, Processo 233.381, para analisar e discutir sobre a normatização, atualização
de legislação e procedimento relativo à permissão e concessão do solo público na cidade de Campinas, convoca, nos termos do parágrafo único do art. 3º do Ato da Mesa
nº 07/20, a 8ª Reunião dessa Comissão, a ser realizada no dia 12 de agosto de 2021,
quinta-feira, às 14h, em ambiente virtual, através do Sistema de Deliberação Remota
deste Poder Legislativo.
Informa que a reunião será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal
digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da VivoFibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no
facebook, no streaming do site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas
no Youtube.
Esclarece que a população poderá participar da reunião através do e-mail comunicacao@campinas.sp.leg.br e pelo whatsapp nº (19) 97829.3776 e os vereadores poderão
participar na forma prevista pelo Ato da Mesa nº 07/20.
Campinas, 09 de agosto de 2021

ARNALDO SALVETTI
Presidente da Comissão Especial de Estudos

Aditamento n.3. ao Contrato n .2018/90039; D.L.2018/398; AMBICAMP COLETA
E DEST. RESÍDUOS LTDA.; CNPJ: 04.027.245/0001-63 Objeto: Gerenciamento
de resíduos de laboratório, prorrogação vigência 12 meses; valor R$ 2.835,36.
Aditamento n.4. ao Contrato n .2017/90034; D.L.2017/387; ÍNTEGRA CONSULTORIA S.A.; CNPJ: 3.467.109/0001-21.Objeto: Manutenção sistema Klassmatt,
prorrogação vigência 12 meses; valor R$15.600,00.
Aditamento n.3. ao Contrato n .2018/6723; PRE 2018/65; MASS ENG.& PROT.
CATÓDICA EIRELO.; CNPJ: 30.002.154/0001-83 Objeto: Serviço de proteção catódica, prorrogação vigência 12 meses; valor R$ 499.500,00.
Aditamento n.5. ao Contrato n .2017/6394; PRE.2016/211; TELEFÔNICA BRASIL S.A.; CNPJ: 02.558.157/0001-62 Objeto: Serviço de conectividade 4G, prorrogação vigência 06 meses; valor R$ 70.740,46

SETEC

ALTERAÇÃO DE DATA DE REUNIÃO DE COMISSÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Campinas informa que a 5ª Reunião Ordinária
da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, que seria realizada
às 14h do dia 18 de agosto de 2021, será realizada, a pedido do presidente dessa comissão, às 14h do dia 12 de agosto de 2021.
Campinas, 09 de agosto de 2021

ZÉ CARLOS
Presidente da Câmara Municipal de Campinas

DIRETORIA-GERAL

PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2021/2022.

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
(PARTICIPAÇÃO AMPLA)
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) o Pregão Eletrônico nº 21/2021 - Processo Administrativo nº
nº SETEC.2021.00000226-43

PORTARIA DA MESA Nº144/2021
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições e com base no
inciso II do artigo 24 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica exonerado, na data de 31 de julho de 2021, sendo esta considerada de
efetivo exercício, o funcionário em comissão CELSO ILÁRIO, Assessor de Gabinete,
que presta serviços em Gabinete de Vereador.
Art. 2º Dê-se ciência aos envolvidos.
Art. 3º Publique-se.
Campinas, 05 de agosto de 2021.
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Economia
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+0,17%
123.019,38 pontos

289,00
OURO

BOLSA

Ibovespa

BM&F (à vista)

IPCA

0,83

0,53

4,52

8,35

INPC

0,96

0,60

5,45

9,22

IGP-M

4,10

0,60

23,14

35,75

IGP-DI

3,40

0,11

23,08

34,53

IPC

0,41

0,81

5,62

8,95

CUB

2,29

2,29

7,77

14,87

Abril

Maio

IGP-M - 1,310
IGP-DI - 1,3063
IPCA - 1,0610
INPC - 1,0694

1,3202
1,3346
1,0779
1,0759

12 m

Ufesp (2021) ...............R$ 29,09
Ufic (2021) ................R$ 3,7886
Selic (anual) .....................5,25%
Salário Mínimo federal:R$1.100,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 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/

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
Mês

ABR
Mês

SET

Final da Placa

2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
Mês

xxx1 MAI
Final da Placa

xxx7

Mês

OUT

AUXÍLIO BRASIL

Governo apresenta PEC
do novo Bolsa Família
Alas política e econômica fazem queda de braço para definir valores
De Brasília

O governo entregou ontem a
proposta de emenda à Constituição (PEC) que parcela dívidas judiciais e abre caminho à
ampliação do Bolsa Família, a
ser rebatizado de Auxílio Brasil, mas a briga em torno do valor do novo benefício – hoje de
R$ 189 – está longe de acabar.
Há uma queda de braço entre
a equipe econômica e a ala política do governo.

Equipe de Guedes
quer que valor seja
limitado a R$ 300
A equipe do ministro Paulo
Guedes defende que o limite
do novo Bolsa seja no valor médio de R$ 300, dadas as restrições impostas pelo teto de gastos. Acima disso, apenas o bônus variável a ser pago com os
recursos do chamado Fundo
Brasil, abastecido com receitas
de privatizações e venda de ativos e que distribuirá os valores

sem passar pelo teto de gastos.
A ala política, no entanto,
reclama que esses valores são
incertos e podem demorar a
cair na conta das famílias que
estão no programa. Para esse
grupo, o incerto é “ruim politicamente” e o melhor seria estabelecer desde já um valor
maior, de R$ 400 — cifra que
tem sido defendida abertamente pelo presidente Jair
Bolsonaro. A intenção, segundo o governo, é de iniciar os
pagamentos desse novo programa em novembro.
O fortalecimento das políticas sociais do governo é uma
peça-chave nos planos do presidente de concorrer a reeleição em 2022.
O Auxílio Brasil é composto
por três modalidades principais no benefício básico – para
primeira infância, composição
familiar e superação da extrema pobreza — e seis auxílios
acessórios, que podem se somar ao benefício básico. Nenhum deles ainda teve o valor
definido. (Estadão Conteúdo)

Salário-base
Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):
Valor mínimo:
R$ 1.100,00.................................................20%
Valor Máximo:
R$ 6.433,57 ...............................................20%

✔ 1) Primeira Infância: Para
famílias com crianças de até 3
anos incompletos. O benefício
deverá ser pago por criança
nessa faixa etária, mas o valor
ainda não foi divulgado e o
limite será de cinco benefícios
por família.
✔ 2) Composição Familiar:
Para famílias que tenham
gestantes ou pessoas de 3 a 21
anos de idade – atualmente, o
Bolsa Família limita o benefício
aos jovens de até 17 anos. O
governo diz que o objetivo é
incentivar esse grupo adicional
a permanecer nos estudos
para concluir, pelo menos, um
nível de escolarização formal.
O limite também será de cinco
benefícios por família.
✔ 3) Superação da Extrema
Pobreza: Esse benefício será
dado quando, após
computadas as "linhas"
anteriores, a renda mensal per
capita da família ainda estiver

A unificação dos
programas sociais sob
o guarda-chuva do
Auxílio Brasil incluirá:
✔ 1) Auxílio Esporte Escolar:
Serão pagas 12 parcelas
mensais, mais uma parcela
única a estudantes de 12 a 17
anos das famílias do Auxílio
Brasil que se destacarem em
competições oficiais do
sistema de jogos escolares
brasileiros.
✔ 2) Bolsa de Iniciação
Científica Júnior: Será
concedida a estudantes dessas
famílias que se destacarem em
competições acadêmicas e
científicas de abrangência
nacional.
✔ 3) Auxílio Criança Cidadã:
Para custear acesso de
crianças de até 48 meses em
creches, em tempo integral ou

Final da Placa

xxx2
Final da Placa

xxx8

Mês

Final da Placa

JUN
Mês

xxx3
Final da Placa

NOV

xxx9

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - LOTES DE PARTICIPAÇÃO AMPLA E LOTES DE PARTICIPAÇÃO RESTRITA A
ME/EPP/COOPERATIVAS. 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) o Pregão
Eletrônico nº 22/2021 - Processo Administra vo nº nº SETEC.2021.00000522-16. OBJETO: A presente licitação
tem por objeto a cons tuição de Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de FLORES E FOLHAGENS
NATURAIS des nadas ao uso pela Floricultura do Serviço Funerário Municipal de Campinas, nos pos e especiﬁcações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. Oferta de
Compra Nº 824404801002021OC00027 - BEC. DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/08/2021. DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/08/2021. – às [09:30]horas - Oferta de
Compra Nº 824404801002021OC00028 - BEC. DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/08/2021. DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/08/2021. – às [13:30]horas. Qualquer
dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser ob dos através do site da BEC: (www.bec.sp.gov.br), através da
opção Edital. Campinas, 09 de Agosto de 2021. Daniel Faria de Machado - Pregoeiro / Presidente da Colsetec.

9%

De 3.050,53 até 6.101,06

11%

Empregador

8%

Mês

Final da Placa

JUL
Mês
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Final da Placa
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xxx0
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ônibus, reboque e
semirreboque

Xeque-Mate
DA ECONOMIA
Estéfano Barioni

estefano.barioni@gmail.com

Caderneta de poupança
A poupança encerrou o mês de julho com uma captação
líquida de R$ 6,4 bilhões. No total do mês, foram R$ 298,3
bilhões em depósitos e R$ 291,9 bilhões em retiradas. O
resultado positivo de captações leva o saldo final das
cadernetas de poupança no Brasil para a soma de
R$ 1.038,9 bilhão. O saldo final atingido é o maior valor
nominal dos últimos anos.

governo quer propor
uma mudança no
cálculo de correção de
dívidas judiciais que, na
prática, ajudará a abrir
espaço no Orçamento de
2022. A Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) que vai
permitir o parcelamento de
precatórios da União também
mudará o índice de correção
para a Selic, hoje em 5,25%
ao ano. Atualmente, os
precatórios tributários já têm
seus valores atualizados pela
Selic, mas os alimentares
(que incluem benefícios
previdenciários ou que
envolvam salários de
servidores) são corrigidos
por IPCA (que acumula alta
de 8,35% em 12 meses) mais

O

o juro da poupança
(equivalente hoje a 3,675%
ao ano). Na prática, a
atualização está acima de
11% ao ano. A Selic, por sua
vez, está em trajetória de
alta, e economistas já
esperam que ela chegue a
7,25% no fim deste ano –
índice menor do que a
atualização pelo IPCA.
Se a medida for aprovada
pelo Congresso, ela valerá
daqui para frente, tanto para
emissão de precatórios
quanto para parcelamentos.
Para 2022, são estimados
R$ 30 bilhões em precatórios
previdenciários e R$ 13,7
bilhões em dívidas judiciais
relacionadas a gastos com
pessoal da União. (EC)

consecutivo com captação
líquida positiva na
caderneta de poupança.
Ou seja, com mais
depósitos do que retiradas.
No total, os meses de abril,
maio, junho e julho

parcial. Só será concedido aos
beneficiários do Auxílio Brasil
que tiverem aumento de renda
por exercerem alguma
atividade remunerada ou
comprovarem vínculo de
emprego formal. O benefício
não será pago se houver vagas
em creches públicas ou
conveniadas que atendam à
necessidade da família.
✔ 4) Auxílio Inclusão Produtiva
Rural: Para agricultores
familiares inscritos no Auxílio
Brasil. Objetivo é incentivar a
produção, doação e consumo
de alimentos. Após três meses
de carência, continuarão a
receber o pagamento se
doarem alimentos para o
Programa Alimenta Brasil. A
duração do benefício será de
36 meses para cada família.
✔ 5) Auxílio Inclusão Produtiva
Urbana: Será concedido aos
beneficiários do Auxílio Brasil
que comprovarem vínculo de
emprego formal. O pagamento
será encerrado caso o
beneficiário perca o emprego
ou a renda ultrapasse os
limites previstos para o Auxílio
Brasil.
✔ 6) Benefício Compensatório

de Transição: Será concedido
às atuais famílias do Bolsa
Família, que será formalmente
extinto. O objetivo é garantir os
pagamentos até a
implementação do novo
programa. (EC)

positiva de R$ 17,4 bilhões.
O grande efeito para esse
volume captado é
atribuído ao pagamento do
auxílio emergencial,
que voltou a acontecer
desde abril.

Na ausência do
padrão ouro,
não há como proteger
as poupanças do
confisco por meio da
inflação. Não existe
uma reserva segura de valor.”
Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central norte-americano

Os três primeiros meses do
ano tiveram captação líquida negativa de R$ 27,5 bilhões. Exatamente nesses
meses não houve pagamento do auxílio emergencial, o
que ajuda a explicar a menor capacidade de realizar
depósitos e maior necessidade em efetuar saques. Além
disso, os primeiros meses do
ano são normalmente caracterizados por maiores despesas das famílias (como IPVA,
IPTU e despesas escolares).

Auxílio emergencial

Segundo o site da Casa Civil, entre abril e o final de junho, o governo federal pagou R$ 26,3 bilhões em auxílios emergenciais. O valor,
que é praticamente igual ao
saque líquido em caderneta
de poupança realizado de janeiro a março, compreende
pouco mais de 114 milhões
de transferências e inclui o
pagamento das três primeiras parcelas do auxílio.

Saldo até Julho

No acumulado de 2021,
até o mês de julho, a captação líquida da poupança é
negativa, com retiradas superando os depósitos em
R$ 10,2 bilhões. O resultado negativo não impediu
que o saldo final alcançasse o maior valor nominal
dos últimos anos porque
os rendimentos acumulados em 2021, que somaram cerca de R$ 13,4 bilhões até julho, compensaram as retiradas.

Recorde de captação
em 2020
SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

8%

De 1.830,29 até 3.050,52

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

Primeiro trimestre
abaixo da linha de extrema
pobreza. Nesse caso, diz o
governo, não haverá limitação
relacionada ao número de
integrantes do núcleo familiar.

Alíquota

Além de parcelado, precatório Captação positiva
pode ter correção reduzida
tiveram captação líquida
Julho foi o quarto mês

Benefícios
Três benefícios
formam o “núcleo
básico” do
Auxílio Brasil

Salário de contribuição
Até 1.830,29

PREVIDÊNCIA

O dólar encerrou a sessão
de ontem com variação de
+0,21% frente ao real

jun 2020

APOSENTADORIA

5,24

mai

LICENCIAMENTO

venda
5,24
5,42
5,40
6,36

VALORES DE REFERÊNCIA

compra
5,24
5,32
5,25
6,10

INFLAÇÃO

Dólar
Comercial
Paralelo
Turismo
Euro Tur.
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INDICADORES

Na comparação ano a ano,
2020 foi o recordista absoluto em captações líquidas
de poupança. Em valores
nominais, houve uma captação líquida de R$ 166,3 bilhões em 2020, frente à captação média de R$ 17,2 bilhões nos dez anos anteriores. O motivo para esse excesso de captação foi a pan-

demia. Frente às incertezas, as famílias brasileiras
buscaram cortar gastos e,
quando possível, guardar
dinheiro.

Recorde de saques

Do outro lado, os recordes
de saques líquidos aconteceram em 2015 e 2016, em plena recessão econômica. Em
2015, ocorreram saques líquidos de R$ 53,6 bilhões e, em
2016, de R$ 40,7 bilhões. O
PIB per capita encolheu
4,35% em 2015 e 4,07% em
2016. Nesses anos, com a redução da renda per capita,
grande parte da população
recorreu a recursos guardados para pagar as despesas.

Remuneração

A caderneta de poupança é o
tipo de investimento mais tradicional e popular no Brasil.
A remuneração da caderneta
de poupança é dada pela taxa referencial (TR, que está
em 0% ao ano desde 2017),
somada a 70% do valor da Selic. Essa regra é válida para
períodos em que a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano.

Remuneração 2

Com a Selic estabelecida em
5,25% ao ano após a última
reunião do Copom, o rendimento da poupança será
equivalente a pouco menos
de 3,7% ao ano, ou cerca de
0,3% ao mês. É um valor que
não chega à metade da inflação acumulada nos últimos
12 meses. Antes do início dests ciclo de aumentos da taxa
Selic, a caderneta de poupança vinha rendendo por volta
de meros 0,16% ao mês.

Poupança e
crescimento

A formação de poupança
tem uma enorme importância no crescimento, pois é a
poupança que fornece os recursos para financiar diversos tipos de investimentos. A
captação líquida positiva de
recursos para a poupança é
um bom sinal econômico.

