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Salário de contribuição Alíquota

Até R$ 1.100,09 7,5%

De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 9%

De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 12%

De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 14%

Out Ufesp (2021) ............... R$ 29,09
Ufic (2021) ................ R$ 3,7886
Selic (anual) ..................... 9,25%

Salário Mínimo federal:R$1.100,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.163,55
Faixa II: R$ 1.183,33

Valor mínimo:
R$ 1.100,00 ................................................. 20%
Valor Máximo:
R$ 6.433,57 ............................................... 20%

Salário-base Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):

BM&F (à vista)

322,000

107.383,32

-0,35%
Ibovespa

O dólar encerrou a sessão
de ontem com alta de
1,07% frente ao real

Dólar compra venda
Comercial 5,67 5,67
Paralelo 5,76 5,86
Turismo 5,69 5,83
Euro Tur. 6,45 6,62

13 de dezembro de 2021

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

IGP-M - 1,1789
IGP-DI - 1,1716
IPCA - -
INPC - -

Datas de pagamento Dia

Finais de 1 e 6 1/12
Finais de 2 e 7 2/12
Finais de 3 e 8 3/12
Finais de 4 e 9 6/12
Finais de 5 e 0 7/12

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

IPCA 1,25 - 8,24 10,67

INPC 1,16 - 8,45 11,08

IGP-M 0,64 0,02 16,77 17,89

IGP-DI 1,60 0,58 16,28 17,16

IPC 1,00 0,72 9,10 9,96

CUB 0,00 0,25 14,28 14,87

2021

5,67
Dezembro

PEC dos precatórios está
na mira dos deputados

BANCANDO O CUSTO

A primeira panaceia
para uma nação mal
administrada é a

inflação da moeda; a segunda é
a guerra. Ambos trazem uma
prosperidade temporária; ambos
trazem uma ruína permanente.
Mas ambos são refúgio de
oportunistas políticos e
econômicos."

Governo quer evitar ‘tarifaço’ na luz

FOLGA FISCAL

Inflação

Medida provisória abre novo socorro ao setor elétrico sem atingir a população

12 m

O governo publicou ontem
uma medida provisória que
abre espaço para um novo so-
corro ao setor elétrico a fim
de evitar um "tarifaço" nas
contas de luz em 2022, ano
de eleições presidenciais. O
empréstimo será usado para
bancar as medidas emergen-
ciais para evitar falhas no for-
necimento de energia devido
à grave escassez nos reserva-
tórios de usinas hidrelétricas.

A MP foi publicada em edi-

ção extra do Diário Oficial e
tem força de lei. Para se tor-
nar definitiva, no entanto, se-
rá necessário aprovação da
Câmara e Senado em um pra-
zo de até 120 dias.

Os recursos vão bancar o
custo das térmicas, aciona-
das nos últimos meses para
garantir o fornecimento de
energia. Essas usinas geram
energia bem mais cara que
as hidrelétricas. Também vão
bancar os custos da importa-

ção de energia de países vizi-
nhos e até mesmo o descon-
to prometido aos consumido-
res que estão economizando
energia, o "bônus" que será
pago via desconto nas contas

de luz em janeiro de 2022. A
medida abre espaço para o
governo estabelecer condi-
ções e requisitos para a estru-
turação das operações finan-
ceiras. (EC)

Nov

Líderes da Câmara discutem
as mudanças na Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) dos Precatórios e resis-
tem a dar aval a todas as alte-
rações feitas pelo Senado. As
mudanças entrarão hoje na
pauta do plenário. A cúpula
da Câmara age para encami-
nhar os pontos aprovados di-

retamente para promulga-
ção, sem devolver a proposta
novamente para o Senado.

Parte da PEC foi promulga-
da na semana passada, in-
cluindo a alteração no cálcu-
lo do teto de gastos, regra
que atrela o crescimento das
despesas à inflação, o que ga-
rante uma folga de R$ 62,2 bi-
lhões em 2022. O limite do
pagamento de precatórios, dí-
vidas que a União precisa pa-
gar depois de condenações
na Justiça, que abre um espa-
ço de R$ 43,8 bilhões, foi colo-

cado em outra PEC que está
pronta para ir a votação no
plenário.

O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), afirmou
que haverá "boa vontade" da
Casa ao avaliar a vinculação
do espaço fiscal da PEC para
o Auxílio Brasil e despesas
previdenciárias. Esse carim-
bo provocou impasse entre
deputados e senadores no fa-
tiamento da PEC.

Nos bastidores da Câma-
ra, no entanto, ainda há resis-

tência a amarrar toda a folga
fiscal com essas despesas,
diante da articulação para au-
mentar o volume de emen-
das parlamentares no Orça-
mento de 2022.

Tornar o Auxílio Brasil um
programa permanente e criar
uma comissão no Congresso
para fiscalizar a expedição e
pagamento de precatórios
são pontos mais consensuais
na Câmara. Além disso, reti-
rar os pagamentos de preca-
tórios ligados ao antigo Fun-

def (fundo de financiamento
à educação anterior ao Fun-
deb) do teto de gastos tam-
bém pode receber aval dos
deputados federais. "Retirar
o Fundef facilita a aprovação,
é um apelo, pois é vinculado
à educação, mas não sei co-
mo o relator vai analisar is-
so", disse o líder do MDB, Is-
naldo Bulhões (AL).

Divergência
Dois pontos enfrentam
maior resistência de líderes
da Câmara: limitar o paga-
mento de precatórios até
2026, e não mais até 2036, e
garantir a maior parte dos
precatórios do Fundef para
Estados antes do período elei-
toral.

No primeiro caso, a altera-
ção exigiria um retorno da
PEC ao Senado, movimento
que os deputados querem evi-
tar. O prazo para pagamento
ao longo do primeiro ano,
por outro lado, poderia ser re-
tirado por uma emenda su-
pressiva e "morreria" na Câ-
mara. (Estadão Conteúdo)

Combustíveis
A principal contribuição para
o aumento do grupo de Trans-
portes veio da gasolina, nova-
mente. O combustível regis-
trou alta de 7,38% na média
de novembro. Outros com-
bustíveis também tiveram au-
mento de preços em novem-
bro, como o etanol (10,53%),
o óleo diesel (7,48%) e o GNV
(4,30%). O aumento de pre-
ços da gasolina já alcança
50,78% no acumulado de 12
meses até novembro.

Eletricidade
O grupo de Habitação regis-
trou inflação de 1,03% no
mês de novembro e a maior
contribuição novamente veio
dos preços da eletricidade,
que tiveram aumento médio
de 1,24% no mês. No fim de
outubro, houve reajuste de
16,44% das tarifas de uma das
concessionárias de energia de
São Paulo e isso ajudou a ele-
var o preço médio da eletrici-
dade no índice de inflação.

Gás, Água e Esgoto
Ainda no grupo de Habita-
ção, os serviços de água e es-
goto também tiveram aumen-
to, registrando alta de 0,52%
em relação a outubro. O pre-
ço do gás de botijão também
registrou alta, ficando 2,12%
mais caro do que no mês an-
terior. Nos últimos 12 meses,
o aumento dos preços do gás
de botijão acumula alta de
38,88%.

Despesas Pessoais
Outro grupo que registrou au-
mento foi o de Despesas Pes-
soais, com alta de 0,57% no
mês. Grande parte do aumen-
to já reflete a temporada de
fim de ano e de férias, com os
principais aumentos vindo
dos itens hospedagem e paco-
te turístico, respectivamente
com altas de 2,57% e 2,28%,
em relação a outubro. Os dois
itens já haviam tido aumen-
tos semelhantes entre setem-
bro e outubro.

Outros Grupos
Os grupos de Artigos de resi-
dência e Vestuário também
tiveram aumentos, respecti-
vamente com alta de 1,03%
e 0,95%, em relação ao mês
anterior. O grupo de Saúde e
Cuidados pessoais teve que-
da de 0,57% no mês, resulta-
do de quedas em itens de hi-
giene pessoal (-3,0%) e tam-
bém devido à leve variação
negativa dos planos de saú-
de (-0,06%).

Alimentação
O grupo de Alimentação fi-
cou praticamente estável no
mês, com leve queda de
0,04%. A alimentação no do-
micílio teve pequena alta de
0,04% com efeitos mistos.
Enquanto alguns itens tive-
ram quedas como o leite
(-4,83%), o arroz (-3,58%) e
as carnes (-1,38%), outros
itens tiveram altas como a
cebola (16,34%), o açúcar re-
finado (3,23%) e o frango
(2,24%).

Alimentação 2
Mesmo com a leve alta do
subgrupo Alimentação no
Domicílio, os preços médios
de Alimentação e Bebidas ti-
veram pequena queda devi-
do ao recuo dos preços na
Alimentação Fora do Domi-
cílio, que teve queda de
0,25%. Com a renda da po-
pulação diminuindo em ter-
mos reais, a queda da de-
manda por alimentação fora
de casa faz os preços caí-
rem.

Efeito Selic
Segundo os modelos econô-
micos do BC, o efeito da ta-
xa Selic sobre a inflação leva
de 6 a 9 meses para ser per-
cebido de maneira significa-
tiva. O primeiro aumento na
taxa Selic deste ciclo de aper-
to monetário ocorreu em 11
de março deste ano. Portan-
to, ocorreu há exatos 9 me-
ses. Já é hora de começar a
surtir efeito.

Parlamentares resistem às alterações feitas ao texto no Senado

Aumento de Preços

Xeque-Mate
DA ECONOMIA

Senadores aprovaram a PEC dos precatórios com alterações

Os itens cujos preços são
pesquisados pelo IBGE para
compor o IPCA são
divididos em nove grupos.
Desses nove grupos, sete
apresentaram aumento de
preço em relação a
outubro. O grupo de

Transportes teve a maior
variação de preços e o
maior impacto sobre o
índice de inflação,
correspondendo sozinho
por 0,72 pontos
percentuais do IPCA de
novembro.

Estéfano Barioni estefano.barioni@gmail.com

Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/Campinas
CNPJ: 46.044.871/0001-08 - NIRE 3530005391-5

Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/Campinas
Aos trinta dias do mês de abril de 2.021, às 10h00, em sua sede social, sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 
- Parque Itália em Campinas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Habitação Popular de 
Campinas - COHAB/Campinas, presidida pelo senhor Michel Abrão Ferreira, na qualidade de representante da 
Acionista Majoritária - Prefeitura Municipal de Campinas. A Assembleia apreciou e aprovou os seguintes te-
mas constantes da pauta: relatório da administração; balanço geral e demais demonstrativos contábeis-finan-
ceiros; pareceres do Auditor Independente, dos Conselhos de Administração e Fiscal, do exercício de 2020; 
destinação do saldo da conta lucros e perdas e o novo valor do capital social da COHAB. A ata da presente 
Assembleia foi registrada, em sua íntegra, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, 
em 05/07/2021 sob o nº 321.689/21-5. Campinas, 06 de dezembro de 2021.

Limite do pagamento
de dívidas abre espaço
de R$ 43,8 Bi

No fim da semana passada foi divulgado o IPCA do mês de
novembro. A inflação registrada no mês passado ficou em
0,95%, um pouco abaixo da expectativa do mercado que
era de 1,07%. Com isso, o acumulado em 12 meses do
IPCA alcança 10,74%, acima dos 10,67% registrados no
acumulado de 12 meses imediatamente anterior, medido
até outubro.

Economia

Jefferson Rudy/Agência Senado

Ernest Hemingway, escritor norte-americano

Editor: Milton Paes e-mail: milton.paes@rac.com.br

Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/Campinas
CNPJ: 46.044.871/0001-08 - NIRE 35.300.053.915

Assembleia Geral Extraordinária da COHAB/Campinas
No primeiro dia do mês de junho de 2.021, às 10h00, em sua sede social, sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 - Parque Itália 
em Campinas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB/Cam-
pinas, presidida pelo senhor Michel Abrão Ferreira, na qualidade de representante da Acionista Majoritária - Prefeitura Municipal 
de Campinas. Na oportunidade a Assembleia apreciou e aprovou a nova composição do Conselho de Administração para cum-
primento de mandato até 04 de janeiro de 2023, conforme segue: Presidente - Luiz Felipe de Oliveira Theodoro, CPF/MF 
315.702.348-92; Substituto Legal: Sidnei Mazega, CPF/MF nº 058.431.348-90 e os membros: Reginaldo Ribas de 
Alcântara, CPF/MF 255.748.518-73; Arly de Lara Romêo, CPF/MF nº 143.125.818-00; Paula Andrea Pioltine Anseloni 
Nista, CPF/MF nº 158.522.388-30 e Eliane Márcia Martins,CPF/MF nº 011.750.086-05. A ata da presente Assembleia 
foi registrada, em sua íntegra, na JUCESP, em 24/06/2021 sob o nº 299.215/21-0. Campinas, 06 de dezembro de 2021.
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