
O Bar e Restaurante Cenário vai
ser novamente intimado hoje a
não ocupar o parklet instalado na
frente do comércio. Ontem, a Se-
tec informou que as imagens fei-
tas pela reportagem da Rede
Anhanguera de Comunicação
(RAC) neste fim de semana - du-
rante a qual o fotógrafo Carlos Sou-
sa Ramos foi agredido verbal e fisi-
camente - mostram que ficou cla-
ra a ocupação irregular do espaço
pelo bar.  PÁGINA A8

Cenário vai ser
intimado mais uma
vez por parklet

Palmeiras derrota
Grêmio e assume
vice-liderança

Em casa, São Paulo
vence o Flamengo
e vai a 37 pontos

Editorial

Leitores

Tempo

Estudo vê risco de ‘bolha’

no crédito no fim de ano

Acontecimento
recente nos re-

mete ao passado, quan-
do nos liam o conto de
Ali Babá e os Quarenta
Ladrões”

MÁXIMA

Com a chegada das festas de final de
ano, muita gente está disposta a
abrir a carteira - e inclusive entrar
em financiamentos para comprar

produtos de maior valor. Mas esta
pode não ser uma boa ideia: apesar
dos juros do crédito terem diminui-
do em relação ao ano passado, eles

ainda são pesados demais para o bol-
so, e podem acabar trazendo de vol-
ta o velho problema do endivida-
mento. Por isso, a recomendação

dos especialistas é usar o 13º primei-
ro para quitar dívidas em atraso e só
depois pensar em fazer novos gas-
tos.  PÁGINA A12

O Palmeiras derrotou o Grêmio por
3 a 1, ontem, em Porto Alegre, e re-
duziu para seis pontos a diferença
em relação ao líder Corinthians (59
a 53) e assumiu a vice-liderança do
Campeonado Brasileiro. Todos os
gols do jogo saíram no segundo
tempo. O resultado reforça o bom
começo de trabalho do técnico inte-
rino do Palmeiras, Alberto Valen-
tim, que segue com um aproveita-
mento de 100% no comando da
equipe.  PÁGINA A14

22˚
O torcedor que resolveu encarar o
tempo ruim de ontem à tarde no
Pacaembu acabou assistindo a um
ótimo primeiro tempo do São Pau-
lo, que venceu o Flamengo por 2 a
0 no Flamengo pela 30ª rodada do
Campeonato Brasileiro. Com a vitó-
ria, o time soma agora 37 pontos
no Brasileirão - e se distancia mais
da zona de rebaixamento. O resul-
tado também confirmou o bom de-
sempenho da equipe de Dorival Ju-
nior jogando em casa.  PÁGINA A15

A Prefeitura de Campinas vai repassar neste ano um total de
R$ 69 milhões às empresas de transporte coletivo da cidade
- valor 28,1% menor que em 2016. PÁGINA A4

Previsão para Campinas hoje é de dia ins-
tável, com chuvas ocasionais

13˚

Werner Schmutzler,
aposentado

Dominique Torquato/AAN

Estimulados com a redução dos juros, consumidores podem exagerar nos gastos

Tempo ruim não
impediu participação
na Caminhada Laço
Rosa. PÁGINA A8

● O atacante Léo Gamalho disputa bola de cabeça na partida em que a
Ponte Preta perdeu por 2 a 1 para o Avaí no Moisés Lucarelli, ontem à
noite. Com o resultado, a Macaca caiu para a antepenúltima colocação na
tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. PÁGINA A13

MÍNIMA

Ônibus terá subsídio de
R$ 69 milhões este ano

Contra câncer de
mama, a chuva

não é nada

PRÓXIMA DO
REBAIXAMENTO

Sem regras claras, os
parklets não funcionam

Grupo de 246 praticantes de rope jump salta
ao mesmo tempo em Hortolândia PÁGINA A5

Carlos Sousa Ramos/AAN

DO ALTO DA PONTE
PARA O GUINESS

A instalação dos espaços reservados pelas
ruas de Campinas são motivo de intensa
polêmica - principalmente porque foram
implantados através de um projeto equi-
vocado e autorizados de forma precária.
Fata uma avaliação correta e uma regula-
mentação de fato - coisa que a Adminis-
tração Municipal vem se isentando de fa-
zer, ignorando inclusive as regras criadas
especificamente para eles.  PÁGINA A3
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Consumidoréseduzido
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Salário-base Alíquota a pagar

Autônomo (plano simplificado):

Salário de contribuição Alíquota

Até 1.659,38 8%

De 1.659,39 até 2.765,66 9%

De 2.765,67 até 5.531,31 11%

Empregador 8%

COMPRAS ||| MELHOR PREÇO

Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até

o dia 15 do mês subsequente ao do
período de competência.

Valor mínimo:

R$ 937,00 ..................................................... 20%

Valor Máximo:

R$ 5.531,31 .................................... 20%

+ 0,14%

Adriana Leite
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

aleite@rac.com.br

A chegada do final de ano li-
ga o alerta para o aumento
das compras no crediário. O
13º salário serve para quitar
as contas que se arrastaram
até o final de ano, mas boa
parte dos consumidores não
consegue ficar sem um carnê
para pagar. Antes de sair gas-
tando no cartão ou compran-
do parcelado, o comprador
deve olhar com muita aten-
ção as taxas de juros. Apesar
da queda da Selic neste ano,
operações como o Crédito Di-
reto ao Consumidor (CDC) ti-
veram aumento em relação
ao ano passado em Campi-
nas e região. Estudo da Asso-
ciação Comercial e Industrial
(Acic) mostra que a taxa su-
biu de 138,18% ao ano em se-
tembro de 2016 para 140,85%
ao ano.

Os juros no dinheiro de
plástico deram um refresco
em relação ao ano passado
— de 319,84% ao ano para
281,33% ao ano. Mas ainda
são exorbitantes. Então, não
dá para sair gastando no car-
tão de crédito. Muitos consu-
midores perdem o controle
das finanças achando que o
limite é um dinheiro extra e
acumulam dívidas enormes
com as administradoras, ban-
cos e financeiras que são qua-
se impagáveis.

Os especialistas afirmam
que chegou a hora de colocar
tudo na ponta do lápis para
aproveitar o 13º salário e pa-
gar as contas em atraso. An-
tes de sair comprando no cre-
diário ou cartão de crédito,
eles recomendam que os con-
sumidores façam um planeja-
mento financeiro para não
entrar em 2018 com mais
contas do que neste ano. A es-
tratégia é fazer os cálculos
em família para que nin-
guém saia da linha e vire um
devedor contumaz.

O estudo da Associação
Comercial e Industrial de
Campinas (Acic) sobre o cus-
to do dinheiro mostra que
usar o limite do cheque espe-
cial é mais um problema pa-
ra o consumidor. A taxa caiu
de 319,84% ao ano em setem-

bro de 2016 para 281,33% ao
ano em 2017. Ainda assim,
pode levar qualquer bolso à
falência e provocar rombos
imensos no orçamento das fa-
mílias. O coordenador do De-
partamento de Economia da
entidade, Laerte Martins, afir-
ma que a média geral dos ju-
ros em Campinas e região
(operações para pessoas físi-
cas e jurídicas) foi de 48,16%
ao ano em setembro deste
ano e estava em 57,54% em
2016.

“Tivemos recuo em algu-
mas operações e elevação em
outras. Apesar da queda da
Selic, que baixou de 14,25%
ao ano para 8,25% ao ano em
2017, o Crédito Direto ao
Consumidor (CDC) passou
de 138,18% ao ano para
140,85% ao ano em setembro
de 2017. A taxa incide em
operações como crediário
nas lojas. A taxa média por
mês é de 7,60%. A inadim-
plência alta ainda afeta o
mercado de crédito”, analisa
o economista. Ele aponta
que no cartão de crédito che-
ga a 11,80% por mês.

Conselhos
Especialistas afirmam que o
brasileiro precisa cuidar me-
lhor do dinheiro e aprender a
planejar os gastos. O profes-
sor de Economia da Inova Bu-
siness School, Anderson Pelle-
grino, afirma que existe um
movimento de queda das ta-

xas de juros, mas que, mes-
mo assim, o custo do dinhei-
ro no Brasil é extremamente
elevado. “O consumidor pre-
cisa comparar o preço à vista
e no crediário. Tem que ob-
servar as taxas do cartão de
crédito e comparar o custo
de empréstimos cobrados
por diferentes bancos”, co-
menta.

Ele ressalta que os consu-
midores que conseguirem di-
nheiro extra devem ir até os
credores e quitar as dívidas
com descontos. “Saber nego-
ciar com o credor é importan-
te para reduzir o valor da dívi-
da. O devedor deve ir com
uma proposta e dialogar com
as empresas”, recomenda o
economista.

O professor de economia
da IBE-Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), Múcio Zacharias,
diz que os consumidores de-
vem ficar mais atentos às ta-
xas de juros cobradas nas
operações de crédito no Bra-
sil. Ele também afirma que o
planejamento financeiro de-
ve envolver toda a família. “É
importante que todos da fa-
mília se envolvam no planeja-
mento dos gastos e das recei-
tas. Fica mais fácil controlar
os gastos quando todos na ca-
sa aprendem a cuidar do di-
nheiro”, aconselha.

Compras
A gerente de um restaurante,
Angélica Ribeiro, de 24 anos,

afirma que faz boa parte das
compras com cartão de crédi-
to e no crediário. “No ano de
2012, acumulei uma dívida e
cancelei o cartão de crédito.
Há oito meses retomei o uso
do cartão, pois raramente fa-
ço compras à vista”, comen-
ta. Angélica afirma que não
presta atenção nas taxas co-
bradas nas operações de cré-
dito.

O vendedor, Francisco Va-
niê Alves, de 52 anos, conta
que utiliza dois cartões de
crédito para compras em su-
permercados, pagamentos
avulsos e até para abastecer
o carro. “Quando compro à
vista, negocio bastante e só
fecho a compra se o comer-
ciante me der desconto. Já fi-
quei inadimplente por duas
vezes em minha vida”, afir-
ma. Mesmo trabalhando no
comércio, o vendedor diz
que não sabe calcular os ju-
ros e considera o cartão de
crédito uma operação segu-
ra.

Bem diferente de outros
consumidores, Robert Wilkey
de Oliveira, de 19 anos, afir-
ma que prefere comprar à vis-
ta e não tem cartão de crédi-
to. “Nunca tive cartão e não
gosto de utilizá-lo porque há
muitos juros embutidos nas
compras a prazo. Se for um
produto que eu realmente
gosto, dou até R$ 300,00 em
dinheiro”, diz. Oliveira co-
menta que nunca ficou
inadimplente e, quando par-
cela as compras, paga em no
máximo quatro parcelas.
“Sempre mantenho o contro-
le financeiro”, garante.

O gerente de uma loja de
calçados, José Fernandes Olím-
pio, afirma que a quantidade
de inadimplentes se manteve
estável neste ano. "A empresa
oferece todas as possibilidades
para facilitar que o consumi-
dor faça a sua compra. Nas lo-
jas, os juros são baixos por não
trabalharmos com financeira"
, comenta. (Colaborou Mary
Ellen Lisboa)

Ufesp (2017) ............... R$ 25,07

Ufic (2017) ................. R$ 3,3297

Selic (anual) ...................... 8,25%

Salário Mínimo federal: R$ 937,00

Salário Mínimo Regional SP*

Faixa I: R$ 1.076,20

Faixa II: R$ 1.094,50

ago

Juros diminuíram em relação a 2016, mas ainda são altos

SET

20 de outubro de 2017

Dólar compra venda

Comercial 3,1893 3,1898

Paralelo 3,26 3,36

Turismo 3,137 3,33

Euro Tur. 3,69 3,907

Economia

BM&F À VISTA
(-1,15%)

IPCA 0,19 0,16 1,78 2,54

INPC -0,03 -0,02 1,24 1,63

IGP-M 0,10 0,47 -2,10 -1,45

IGP-DI 0,24 0,62 -2,03 -1,04

IPC 0,10 0,02 1,09 2,25

CUB 0,12 0,24 1,98 2,00

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

O comércio varejista de todo o
País deve aumentar neste ano
entre 4% e 5,5% e,
consequentemente, isso levará a
uma expansão dos postos de
trabalho temporário de final de
ano, segundo a Associação
Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop). A entidade
espera obter no Natal um
crescimento de 2% e
faturamento de R$ 34,3 bilhões,
4,3% superior a 2016, após uma
sequência de estabilidade e
resultados negativos. A previsão é
de que ocorra um aumento de

5,5% nas contratações de pessoal
em comparação a 2016 e uma
elevação de 7% no salário médio
(R$ 1,2 mil). Só no período de
novembro a dezembro, deverão
ser gerados em torno de 115 mil
empregos temporários – dessas
vagas, de 60 a 70 mil se
concentram no comércio e 10 mil
no segmento de serviços. “E uma
boa parte dessas vagas em
shopping centers”, ressalta nota
da Associação. Dos 115 mil
empregos, estima-se que entre 25
e 27% conseguirão permanecer
no trabalho. (Estadão Conteúdo)

129,50

no ano

TEMPORÁRIOS

Angélica Ribeiro utiliza o cartão de crédito para as compras, mas não presta atenção nas taxas de juros

335,9

OUT

O dólar encerrou a sessão da
sexta-feira em alta frente ao

real, com variação de +0,43%

76.390,51
PONTOS

8,25
BILHÕES

set

Ideal é usar o 13º

salário para pagar
as contas em atraso

É o valor da
inadimplência
neste ano na RMC

IGP-M - Fator 0,9829 0,9855

IGP-DI - Fator 0,9839 0,9896

IPCA (IBGE) - Fator 1,0246 1,0178

INPC- Fator 1,0173 1,0163

3,1898

Bovespa

12 m

Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 1/11
Finais de 2 e 7 3/11
Finais de 3 e 8 6/11
Finais de 4 e 9 7/11
Finais de 5 e 0 8/11

Expectativade crescimento
favorece criaçãodeempregos

Patrícia Domingos/AAN
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