
GAZETA DE PIRACICABA6 CIDADE PIRACICABA, TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2018

VALORES DE REFERÊNCIAVALORES DE REFERÊNCIA
Ufesp (2018) R$ 25,70
Ufic (2018) 3,3906%
Selic (Anual) 6,5%

Salário mínimo federal R$ 954,00
Salários mínimos regionais (SP*):
Faixa I: R$ 1.108,38 - Faixa II: R$ 1.127,23

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

INFLAÇÃOINFLAÇÃO
Abril Maio No ano 12 m

IPCA (IBGE) 0,22 0,40 1,33 2,86
INPC (IBGE) 0,21 0,43 1,12 1,76
IGP-M (FGV) 0,57 1,38 3,45 4,26
IGP-DI (FGV) 0,93 1,64 3,91 5,20
IPC (FIPE) 0,03 0,19 0,22 1,54
FIPEZAP 0,24 0,55 1,51 3,07

POUPANÇAPOUPANÇA
17/7 0,3715 23/7 0,3715
18/7 0,3715 24/7 0,3715
19/7 0,3715 25/7 0,3715
20/7 0,3715 26/7 0,3715
21/7 0,3715 27/7 0,3715
22/7 0,3715 28/7 0,3715

ASSALARIADOS DOMÉSTICOSASSALARIADOS DOMÉSTICOS
Salário de contribuição Alíquota
Até 1.693,73 8%
De 1.693,74 até 2.822,91 9%
De 2.822,92 até 5.645,81 11%
Empregador 8%
Obs: Valores deverão ser recolhidos a partir de
janeiro.

PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA
Salário-base Alíquota Contribuição

a pagar
Valor Mínimo:
R$ 954,00 20% 190,80
Valor Máximo:
R$ 5.645,81 20% 1.129,16
Obs.: Pagamento para empregados domésti-
cos, facultativos e autônomos deve ser feito
até o dia 15 do mês subsequente ao do período
de competência

CÂMBIOCÂMBIO
Dólar Compra Venda
Comercial 4,07 4,08
Paralelo 4,16 4,26
Turismo 4,03 4,23
Euro turismo 4,70 4,95

Indicadores

ALUGUÉISALUGUÉIS
Junho Julho

IGP-M 1,0426 1,0692
IGP-DI 1,0520 1,0692
IPCA (IBGE) 1,0286 1,0439
INPC 1,0176 1,0353

27/8/2018

O Conselho Estadual do
Meio Ambiente (Conse-
ma) realiza, nesta terça-

feira, audiência pública relati-
va à criação das Áreas de Prote-
ção Ambiental Barreiro Rico e
Taquã - Rio Piracicaba. A au-
diência ocorrerá no anfiteatro
Ary Telles de Oliveira, na Pre-
feitura de Piracicaba, às 17h. O
endereço é na Rua Capitão An-
tônio Correa Barbosa, 2233,
Chácara Nazareth.

Na ocasião, técnicos da Fun-
dação Florestal, órgão respon-
sável pela gestão das unidades
de conservação do Estado de
São Paulo, apresentarão a pro-
posta de criação das duas
APAs, que foi baseada em pes-
quisas realizadas na região e
contou com a participação de
representantes do Instituto
Florestal, Instituto Geológico e
Instituto de Botânica, além de
técnicos da Cetesb, da Coorde-
nadoria de Planejamento Am-
biental e da própria Fundação
Florestal.

No site da Fundação Flores-
tal (www.fflorestal.sp.gov.br),
é possível acessar o relatório
técnico completo que embasa
a criação das unidades de con-
servação e os arquivos para lo-
calização dos limites das pro-
postas.

As duas UCs abrangerão par-
cialmente os municípios de Pi-
racicaba, Anhembi, Botucatu,
Santa Maria da Serra, Dois Cór-
regos e São Pedro. Na região,
58% do território é utilizado pa-
ra atividades agrícolas. A ges-
tão das unidades buscará traba-
lhar em parceria com os produ-
tores no sentido da adoção das
melhores práticas para a con-

servação da água, do solo e da
biodiversidade. O trabalho
com as comunidades ribeiri-
nhas buscará o fomento ao eco-
turismo e a melhoria de sua
qualidade de vida, aliado à con-
servação ambiental da região.

As prefeituras envolvidas te-
rão benefícios a partir da cria-
ção das unidades, como o in-
cremento no recebimento do
ICMS Ecológico e a ativa parti-
cipação na gestão integrada de
territórios que vão além dos
seus limites municipais. A re-
gião abriga 52% de todas as es-
pécies de aves encontradas no
Estado de São Paulo.

APA BARREIRO RICO
Com cerca de 40 mil hectares,
englobará a já existente Esta-
ção Ecológica Barreiro Rico,
também administrada pela

Fundação Florestal. As flores-
tas da antiga Fazenda são obje-
to de estudo da comunidade
científica brasileira e interna-
cional desde a década de 1950,
em função de sua rica biodiver-
sidade de fauna de flora. É um
dos raros locais em que po-
dem ser encontradas cinco
das dez espécies de primatas
do Estado de São Paulo (muri-
qui-do-sul, sagui-da-serra-es-
curo, bugio-ruivo, sauá e maca-
co-prego, sendo os três primei-
ros ameaçados de extinção).
Além disso, a fauna da região
conta com outras espécies co-
mo a onça-parda, o lobo-gua-
rá, além de mais de 400 espé-
cies de aves.

APA TANQUÃ-RIO PIRACICABA
Terá cerca de 14 mil hectares e
ajudará a proteger uma parte

extremamente importante do
Rio Piracicaba, caracterizada
pela riqueza de peixes e de
aves, muitas delas migratórias.
A região do Tanquã, conheci-
da como "pantaninho paulis-
ta", foi formada a partir do ala-
gamento da barragem da usi-
na hidrelétrica de Barra Boni-
ta. Representa a maior concen-
tração de aves aquáticas no es-
tado de São Paulo, com 94 es-
pécies como o tuiuiú e a garça-
moura. Além da biodiversida-
de, o trecho do Rio Piracicaba
e seus reservatórios realizam o
importante serviço ecossistê-
mico de depuração da água
que, impactada pela poluição
das áreas urbanizadas da re-
gião, chega ao rio Tietê em
boas condições para sustenta-
ção da vida aquática e ótima
para o consumo humano.

Medina e Pedrilha foram recebidos por membros da Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa

Será hoje a reunião sobre a criação da APAS Barreiro Rico e Tanquã

Região do Tanquã, conhecida como ‘pantaninho paulista’, tem a maior concentração de aves aquáticas no estado

Cerca de 25mil
pacientes foram
atendidos neste
período

O provedor João Orlando Pavão e o oncologista Fernando Medina

A partir desta terça-feira (28),
todas as apostas feitas na Loto-
fácil serão voltadas para o con-
curso especial da modalidade,
a Lotofácil da Independência,
que promete um super prêmio
de R$ 85 milhões. O sorteio se-
rá realizado no dia 8 de setem-
bro, a partir das 20h, em São
Bento do Sul (SC).

O ganhador que optar por apli-
car o prêmio na Poupança da
Caixa receberá um rendimento
mensal de aproximadamente
R$ 315 mil. E, se preferir inves-
tir em bens, poderá comprar 50
imóveis de R$ 1,7 milhão cada
ou uma frota de 120 carros es-
portivos de luxo. Para apostar
na Lotofácil da Independência,
basta marcar de 15 a 18 núme-
ros dentre os 25 disponíveis. O
preço da aposta simples, com
15 números, é de R$ 2.

APOSENTADORIAAPOSENTADORIA
Datas de pagamento Dia
Finais de 1 e 6 3/9
Finais de 2 e 7 4/9
Finais de 3 e 8 5/9
Finais de 4 e 9 6/9
Finais de 5 e 0 10/9
Obs.: Os aposentados que ganham até um salá-
riomínimo (R$ 937,00), cujo benefício tenha fi-
nal de 1 a 5, terão o pagamento antecipado pa-
ra o período de cinco dias úteis do fim do mês
anterior. Os demais, seguem a tabela acima.
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Audiência pública

25 anos do Cecan da Santa Casa

O médico oncologista Fer-
nando Medina, diretor do Ce-
can- Centro do Câncer da
Santa Casa de Piracicaba, e a
psicóloga da unidade, Pedri-
lha Goes, estiveram recente-
mente em visita à Mesa Dire-
tora e Administrativa da insti-
tuição para entregar convite
alusivo à solenidade de 25
anos da unidade oncológica
em Piracicaba.

O evento está marcado para
o próximo dia 31 de agosto, a
partir das 19 horas, quando a
direção do Cecan receberá
autoridades, médicos funcio-
nários, pacientes e amigos pa-
ra um evento de confraterni-
zação.

“É a expressão do nosso agra-
decimento pela confiança cre-
ditada em um serviço que com-
pleta 25 anos de atividades ten-
do a saúde pública como mis-
são, enfileirando-se nas lutas
da Santa Casa pela oferta de
serviços dignos e humaniza-
dos a todos os cidadãos de Pi-
racicaba e região, sem qual-

quer distinção”, disseram os
oncologistas Fernando Medi-
na, Mary Thereza d Silva e An-
dré Moraes, diretores da Uni-
dade.

“Orgulho dessa equipe mara-
vilhosa que conquistou a credi-
bilidade e a referência em cân-
cer na cidade e na região pela
competência técnica e grande
capacidade de acolhimento hu-
manizado da equipe”, disse o
provedor da Santa Casa, João
Orlando Pavão.

Lotofácil
vai sortear
R$ 85 mi

Áreas de Proteção Ambiental

Christiano Diehl Neto
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