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  SALÁRIO MÍNIMO
R$ 1.212,00

DÓLAR

  IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

INDICADORES

OUTUBRO 2022
Dia22.......0,1159%

Dia23.......0,1159%

Dia24.......0,1159%

Dia25.......0,1159%

Dia26.......0,1159%

Dia27.......0,1159%

Dia28.......0,1159%

Dia29.......0,1159%

Dia30.......0,1159%

Dia31.......0,1159%

SETEMBRO 2022
Dia01.......0,1159%

Dia02.......0,1159%

Dia03.......0,1159%

Dia04.......0,1159%

Dia05.......0,1159%

Dia06.......0,1159%

Dia07.......0,1159%

Dia08.......0,1159%

Dia09.......0,1159%

Dia10.......0,1159%

Dia11.......0,1159%

Dia12.......0,1159%

Dia13.......0,1159%

Dia14.......0,1159%

Dia15.......0,1159%

Dia16.......0,1159%

Dia17.......0,1159%

Dia18.......0,1159%

Dia19.......0,1159%

Dia20.......0,1159%

Dia21.......0,1159%

Dia22.......0,1159%

Dia23.......0,1159%

Dia24.......0,1159%

Dia25.......0,1159%

Dia26.......0,1159%

Dia27.......0,1159%

Dia28.......0,1159%

Dia29.......0,1159%

Dia30.......0,1159%

DEZEMBRO 2022
Dia01.......0,1159%

Dia02.......0,1159%

Dia03.......0,1159%

Dia04.......0,1159%

Dia05.......0,1159%

Dia06.......0,1159%

Dia07.......0,1159%

Dia08.......0,1159%

Dia09.......0,1733%

Dia10.......0,1159%

Dia11.......0,1159%

Dia12.......0,1159%

Dia13.......0,1159%

Dia14.......0,1159%

Dia15.......0,1159%

Dia16.......0,1159%

Dia17.......0,1159%

Dia18.......0,1159%

Dia19.......0,1159%

  POUPANÇA

INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E 
TRABALHADORES AVULSOS

Contribuição - Aliquota

Até 1.212,00............................................7.50%

De R$ 1.212,01 a R$ 2.452,35.........................9,00%

De R$ 2.427,36  até R$ 3.641,03......................12,00%

De R$ 3.641,04  até R$ 7.087,22......................14,00%

Teto máximo de desconto = R$ 751,97

Fonte                                         Alíquota     

Dedução

Até R$1.903,98.........isento............... De 

R$1.903,99 a R$ 2.826,65...7,5%.....R$ 142,80. 

De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05...15% ......R$ 

354,80. De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68..22,5%...

R$ 636,13. A partir de R$ 4.664,68 ...........27,5%...

R$ 869,36.Dedução por dependentes.......R$189,59

JANEIRO 2022
Dia04................................0,1434%
Dia05................................0,1432%
Dia06................................0,1507%
Dia07................................0,1583%
Dia08................................0,1582%
Dia09................................0,1582%
Dia10................................0,1508%
Dia11................................0,1432%
Dia12................................0,1424%
Dia13................................0,1499%
Dia14................................0,1574%
Dia15................................0,1573%
Dia16................................0,1572%
Dia17................................0,1490%
Dia18................................0,1404%
Dia19................................0,1402%
Dia20................................0,1476%
Dia21................................0,1550%
Dia22................................0,1553%
Dia23................................0,1549%
Dia24................................0,1531%
Dia25................................0,1412%
Dia26................................0,1486%
Dia27................................0,1561%
Dia28................................0,1636%
Dia29................................0,1640%
Dia30................................0,1637%
Dia31................................0,1563%

SALÁRIO FAMÍLIA

Até R$ 907,77........................R$ 46,54.....1-Filho

De R$ 907,78 até R$ 1.364,43......R$ 32,80..... 2-Filhos

TBF

Comercial
C o m p r a           Ve n d a
R$ 5,309.............................R$5,309

Paralelo 
Compra              Venda
R$  4,950............................R$ 5,470

Turismo
Compra Venda
R$ 5,430.............................R$ 5,518

13 19 42 58 64

Concurso - 6028 - 19/12/2022Concurso -  2549 - 17/12/2022

MEGA-SENA  

L O T E R I A S     

Concurso - 2406 -19/12/2022

LOTOMANIA

Concurso - 2692 - 19/12/2022

LOTOFÁCIL
Concurso -  2457 - 17/12/2022
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Greve dos aeronautas
atrasa voos em 3 cidades
Maior parte dos atrasos tem relação com a paralisação de São Paulo

ESPLANADA
POR WALMOR PARENTE (INTERINO)              

Cai morte por armas 

Com Walmor Parente e Equipe DF, SP e Recife

www.colunaesplanada.com.br

LM Comunicação

Coluna Esplanada

reportagem@colunaesplanada.com.br

Caixa Postal 1980 – CEP 70254-970 – Brasília-DF

(61) 30342192 / (61) 99993339 / (61) 78137537

O número de homicídio de jovens de 15 a 29 anos 
por armas de fogo no Brasil apresentou queda nos 

últimos seis anos. Segundo dados do Ministério da 
Saúde, pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM), o pico nesta faixa etária ocorreu em 2017, com 
28.300 óbitos, sendo 27.008 homens e 1.292 mulheres. 
Esse padrão se repetiu de 2018 a 2022, com mais 
mortes entre jovens do sexo masculino. Em 2018 foram 
24.156 casos (23.020 homens e 1.136 mulheres); Em 
2021, 16.472 masculinas e 810 femininas. Apesar 
de dados preliminares de 2022, observa-se o mesmo 
cenário: Até o momento, o SIM registrou 9.971 casos 
–  9.476 homens e 495 mulheres.

ESPLANADEIRA - # Advogada Mariane Stival é empossada 
como membro da Comissão de Direito Internacional do 
Conselho Federal da OAB. # Festival Interativo de Música e 
Arquitetura estreia dia 22, nos estados: RJ, MA, PA e MG. # 
Natal Sesc RJ passará, até dia 6 de janeiro, por 26 muni-
cípios de todas regiões do RJ com atividades gratuitas. # 
Escritora Ilana Eleá lança livro pela Editora Patuá “Emma 
e o poliamor”. # Davi Mendonça Cardoso, premiado pela 
SECEC-RJ, lança curso rápido de escrita criativa “No Rolê 
da Criatividade”. # Escritório de advocacia /asbz doa 
parte de dois meses de recursos e 70 cestas básicas ao 
Instituto Devolver e AMEO.

SOGRO GARANTIDO - Para quê um genro ministro das 
Comunicações? Para estas horas: Fábio Farias assinou e o 
presidente Jair Bolsonaro endossou em decreto a renova-
ção de concessões de três retransmissoras do SBT, de Silvio 
Santos: a Televisão Sorocaba, a TV SBT Canal 11 do Rio de 
Janeiro e o Sistema Araçá (com concessão de 15 anos em 
data retroativa em janeiro de 2021). 

ESPOSA DO GENERAL - Um atento observador encontrou, 
num fim de semana, a esposa do general Villas-Bôas, ex-
-comandante do Exército, acampada em meio aos bolsona-
ristas em frente ao Quartel General em Brasília. A expec-
tativa dentro do QG entre militares – que não gostam da 
muvuca – é a de que o futuro comandante convide o povo 
a se retirar em breve.     

OUTRA DE JANJA - A cantora baiana Margareth Menezes, 
futura ministra da Cultura, é mais um nome da cota de... 
Janja Silva, a futura primeira-dama que mandou muito no 
governo de Transição. O que a artista entende de gestão 
pública é um mistério. E petistas continuam a torcer o nariz 
para ela, e para a esposa de Lula da Silva.     

QUESTÃO DE AJUSTES - Josué Gomes está ministro 
na lista – pode ser da Indústria & Comércio – que ele 
já recusou – ou de Planejamento. Não agora, mas Lula 
ainda sonha tê-lo no segundo semestre. As portas estão 
abertas e Josué não disse o “nunca”. Apenas precisa de 
tempo para ver se consegue se manter à frente da Fiesp 
ou se vai ser vencido pelo grupo opositor de Paulo Skaf. A 
articulação para chamar Josué foi de Aloizio Mercadante 
na pré-campanha. Josué seria o vice na chapa de Lula se 
Geraldo Alckmin declinasse.

DIRETO DO ALAMBIQUE - O ex-ministro José Múcio Mon-
teiro aceitou o convite para comandar o Ministério da Defesa 
apenas pela amizade com Lula da Silva, que fez apelos. Apo-
sentado do Tribunal de Contas da União, Múcio curtia sua 
fazenda no interior de Pernambuco, onde tem alambique da 
cachaça Dona Chica, seu xodó – da qual Lula prova e gosta. 

BOLSA FAMÍLIA

Recursos podem ficar fora do teto de gastos
Por decisão do ministro 

Gilmar Mendes do Supremo 
Tribunal Federal (STF), os 
recursos destinados ao paga-
mento de programas sociais de 
combate à pobreza e à extrema 
pobreza, como o Bolsa Família, 
poderão ficar fora do limite 
do teto de gastos. A decisão, 
tomada na noite do domingo 
(18) atende a um pedido do 
partido Rede Sustentabilidade.

“Reputo juridicamente pos-
sível que eventual dispêndio 
adicional de recursos com o 
objetivo de custear as despesas 
referentes à manutenção, no 
exercício de 2023, do progra-
ma Auxílio Brasil (ou eventual 
programa social que o suceda) 
pode ser viabilizado pela via da 
abertura de crédito extraordiná-
rio, devendo ser ressaltado que 
tais despesas não se incluem 
na base de cálculo e nos limites 
estabelecidos no teto constitu-

cional de gastos”, diz um trecho 
da decisão de Mendes.

No entendimento de Gil-
mar Mendes, o teto de gastos 
não pode ser “concebido como 
um fim em si mesmo” e não 
permitir que os recursos para 
“direitos fundamentais pre-
conizados pela Constituição” 
não sejam liberados. “Nesse 
contexto, urge a necessidade 
de desenvolvermos semelhan-
tes mecanismos no âmbito da 
responsabilidade social, facili-
tando a elaboração, implemen-
tação, consolidação e expansão 
de políticas públicas sociais por 
parte de todos os Entes Federa-
tivos”, argumenta o ministro.

Outro ponto destacado por 
Gilmar Mendes é que a própria 
lei do teto já continha instru-
mentos capazes de permitir a 
abertura de espaços fiscal para 
cumprir ‘responsabilidades so-
ciais’ do Estado.

E
m Brasília, até as 9h30 da 
manhã da segunda-feira 
(19), a greve dos aeronautas 

resultou em 25 atrasos - 14 em 
decolagens e 11 em pousos - no 
Aeroporto Internacional Jusceli-
no Kubitschek. A categoria, que 
reivindica melhores condições de 
trabalho e reajustes salariais, fez 
uma paralisação de duas horas 
no início da manhã.

Segundo a Infraemerica, con-
cessionária do terminal, dois voos 
foram cancelados: um vindo de 
Salvador e outro com destino a 
Fortaleza. Ainda segundo a con-
cessionária, a greve reuniu um pe-
queno grupo de manifestantes na 
entrada do embarque doméstico. 

Fortaleza e Porto Alegre

Em Fortaleza, o Aeroporto Pinto 
Martins teve pelo menos sete 

voos atrasados como reflexo da 
greve dos aeronautas. Dos voos 
atrasados seis tinham destino a São 
Paulo: três da Gol e três da Latam. 
Também houve atraso em voos com 
destino a Rio de Janeiro e Brasília.

Já no Aeroporto Salgado Fi-
lho, em Porto Alegre, onde a 
adesão à greve foi mais baixa, até 

as 9h30, dois embarques e dois 
desembarques foram cancela-
dos terminal. Também foram 
registrados sete atrasos até às 
9h30. Todos os voos tinham 
como destino os aeroportos de 
Congonhas e Guarulhos.

Apesar destas informações, 
à Agência Brasil a assessoria da 
Fraport Brasil, concessionária 
que administra os aeroportos de 
Fortaleza e Porto Alegre, disse que 

os dois terminais não registraram 
nenhum problema na manhã de 
hoje. A concessionária reforçou 
o que foi constatado nos painéis 
das companhias aéreas, que os 
atrasos registrados tanto em 
Fortaleza como em Porto Alegre 
foram reflexo de problemas em 
outros terminais, especialmente 
os de São Paulo.

Em nota, a Fraport Brasil, 
disse ainda que não tem gestão 

sobre a greve e nem sobre os 
procedimentos das companhias 
aéreas para remarcação de voos. 
A concessionária orienta que os 
usuários acompanhem eventu-
ais atrasos e/ou cancelamentos 
de voos por meio do painel 
de voos no seu site que possui 
um ferramenta atualizada em 
tempo real para os aeroportos de 
Fortaleza  e Porto Alegre.

Aéreas

Em nota, a Latam afirmou que 
a companhia área apresentou 

apenas alguns atrasos, de forma 
pontual, e pede que os clientes 
verifiquem o status do voo no 
site da empresa. "Para os clientes 
impactados, a companhia reforça 
que serão devidamente orienta-
dos e terão observados os direitos 
previstos na regulamentação", 
disse a Latam.

A Gol, sem dar um balanço, 
disse que todos os voos previs-
tos foram operados e "apenas 
alguns sofreram atrasos". A 
companhia também alerta que 
os horários dos voos sejam che-
cados pelos canais de comunica-
ção da companhia.

A CATEGORIA reivindica melhores condições de trabalho e reajustes salariais

Divulgação


