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SEUBOLSO 11A
O Cadillac V8 Town Sedan
feito em 1928 e que pertenceu
a Al Capone (à esquerda) será
leiloado no fim do mês, nos
EUA. Trata-se de um dos
primeiros blindados de que se
tem notícia, está em perfeito
estado e pode alcançar lance
de até R$ 1 milhão. Primeiro F-1
pilotado por Ayrton Senna, o
Toleman TG-184-2 (abaixo), foi
arrematado por US$ 793 mil
(cerca de R$ 1,6 milhão) em
pregão na Inglaterra

Velhinhos ilustres são leiloados
por cifras cada vez maiores
“Dou-lheuma,dou-lhe
duas,dou-lhe...vendido!”
Relíquiassobrerodasvêmconquistandolancescadavezmaioresemleilões,principalmente
nosEUAenaEuropa.
Seo carropertenceuaalguém
famoso,aschancesdehaverum
pregãovultososãobemmaiores.
Éoquedeveacontecercomo
CadillacV8TownSedan1928,
quepertenceuaAlphonsusGabrielCapone,maisconhecido
comoAlCapone.
Ocarroéblindado,temmotor
V8de5,6litrose90cvdepotênciaeseráleiloadonodia28,duranteoConcoursd’Eleganceof
America,emPlymouth,Michigan(EUA).Estima-sequeoslancesfiquementreUS$300mile
US$500mil(deR$600milaR$
1milhão,aproximadamente).
Carrosdecorridaquetiveram
importânciahistóricatambém

sãobemcotados.Háummês,um
Bentley“Blower”Supercharged
1932foiarrematadopornada
menosque£4,5milhões(cerca
deR$15milhões).Emmaio,o
primeirocarrodeFórmula1pilotadopelobrasileiroAyrtonSenna,umTolemanTG-184-2,alcançouUS$793mil(R$1,6milhão).
Ointeresseporveículosantigosinflacionaospreçoseproduz
transaçõesapreçosastronômicos.Emjunho,umararaFerrari
250GTO1962foivendidapor
US$35milhões(R$71milhões),
tornando-seocarromaiscarodo
mundo.Omodeloteveprodução
de39unidades,sendoquealeiloadafoifeitaparaopilotodeF-1
StirlingMossepintadacomacor
verde-águadaequipedele.
NoBrasil,osleilõesdeantigos
aindatêmrepercussãotímidae
envolvemcifrasmodestasquandocomparadosaeventosnoex-

ADVOGADO DE DEFESA

O rack de Severino Ramos foi montado depois da reclamação

P - Comprei um rack
numa unidade física
da Casas Bahia, localizada em Diadema.
O produto foi entregue no prazo,
sem problemas. Fiquei aguardando uma data para que fosse realizada a montagem dos móveis e,
para solucionar minhas dúvidas,
entrei no site da Casas Bahia e
conferi que o prazo deles é de 5 a
10 dias. Porém, a data expirou e
não recebi nenhum técnico nem
sequer algum contato da loja.
Estou me sentindo lesado pela
empresa. É demais pedir que eles
simplesmente façam o seu trabalho? Nunca mais vou comprar
nada dessa loja, pois a Casas Ba-

hia promete e não cumpre nada!
Severino Ramos,
DIADEMA - SP
R - A Casas Bahia agradece a manifestação de Severino Ramos e
informa que entrou em contato
com o cliente e que já foi efetuada a montagem da mercadoria.
Pedimos desculpas pelo transtorno causado e informamos que a
empresa trabalha para sempre
oferecer um serviço de qualidade
ao nosso consumidor. Ficamos à
disposição para resolver quaisquer dúvidas que possam ter ficado pendentes.
Casas Bahia
DAREDAÇÃO:O problema foi
resolvido. O consumidor confirma a resposta da empresa, mas
ressalta que ficou bastante insatisfeito com o atendimento.

Para o consumidor fazer valer os
seusdireitoséimportanteseprevenir no ato da contratação da tevê
por assinatura – que geralmente é

INDICADORES

VALORES E ÍNDICES DE REF.
FGTS - Julho

R$

Out/2000

1,0641

0,2466%

UFESP

2012

18,44

TJLP - Julho

UFM-SP

2012

108,66

UPC

Jul. a Set./12

22,30

5,50 %
Poupança de hoje

Sal. Mínimo

2012

622,00

0,0,5067 %

Seg. Desem.

2012

1.163,76

Selic - Junho

Sal.Família

2012

31,22

PONTOS
12.777,09
2.908,47
1.356,78
26.632,68
5.666,13
6.557,10
3.180,81
13.714,68
8.724,12
2.185,73
6.664,60
19.092,63

TVnovaapresenta
problemanatela

P - Resolvi mudar o
plano do meu celular
TIM para corporativo,
mas pretendia manter
o número que tinha.
Realizei então o pedido e, após alguns dias, recebi dois equipamentos, sendo um smartphone e um
tablet. Porém, vieram duas linhas
novas, o que me impedia de continuar com o número antigo. Entrei
em contato com a TIM e fui informado de que no pedido aberto pelo
representante não constava a permanência de meu antigo número.
Solicitei, então, o cancelamento do
serviço e devolvi os equipamentos,
mas em abril recebi uma conta da
TIM sobre isso. Entrei em contato
novamente e eles disseram que a
devolução dos itens ainda não havia sido acusada. Minha linha foi
bloqueada e já não sei mais o que
posso fazer.
Willian C. de Freitas, CAPITAL

P-CompreiumaTVda
LG que, após 11 meses
de uso, está apresentando alguns problemas. Apareceu uma linha branca na tela que vai resultar
na troca de todo o painel. Liguei para a LG no dia 2 de junho para reclamarefuiencaminhadoparaumaassistência técnica. Tenho meus receios, pois, se essa TV for consertada, quem me garante que ela não
apresentaráosmesmos problemas
novamente? Digo isso devido a inúmerosrelatosdetelevisoresquevoltamdaassistênciaeestragamnovamente. E o pior, caso isso aconteça,
será fora da garantia, tendo em vista que o prazo está terminando. Eu
seria obrigado a comprar uma TV
nova, pois um painel está em torno
de R$ 1.500. É justo um bem como
esse durar menos de um ano?
Angelo Machado,
BELO HORIZONTE - MG

R - O Centro de Relacionamento
com o Cliente da TIM entrou em
contato com o sr. Willian Carlos de
Freitas para informar que, após o
envio do comprovante de coleta, a
fatura com vencimento em 2 de
maior de 2012 foi ajustada e foi enviado o novo boleto para pagamento, referente ao consumo do período. Na ocasião, a linha foi desbloqueada.
TIM
DAREDAÇÃO:O problema foi resolvido. O leitor informa que recebeu novo boleto para pagamento.

DÓLAR COMERCIAL:

1,70%

0,64%

Índices
IGP-M (FGV)
INCC (FGV)
IPC (FIPE)
IGP-DI
ICV (DIEESE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
CUB (Sinduscon)
FIPE-ZAP *

Abr.
0,85
0,75
0,47
1,02
0,68
0,64
0,64
0,14
1,20

Maio
1,02
1,88
0,35
0,91
0,43
0,55
0,36
3,28
0,90

Junho No ano 12 meses
0,66
3,19
5,14
0,73 5,16
7,04
0,23 1,79
4,41
0,69 3,59
5,66
0,23 3,42
6,39
0,26 2,56
4,90
0,08 2,32
4,92
1,73 6,11
6,54
1,00 7,40
18,40

0,32
-0,79
0,32
-1,53
0,69
2,65
0,76
-0,71
-1,94
0,66
-0,35
-1,73

-0,80
-0,91
-0,39
-2,14
1,70
2,19
-0,50
-3,92
-3,14
-1,80
-6,16
-1,79

Julho

10,21%

4,58
11,64
7,42
-8,53
1,68
11,17
0,66
-9,11
3,18
-0,65
-22,20
3,43

APOSENTADOS /JULHO
Até 1 salário mínimo
Dia Final do Benefício
25/7
1
26/7
2
27/7
3
30/7
4
31/7
5
1º/8
6
2/8
7

3/8
8
6/8
9
7/8
0
Mais de 1 salário mínimo
1º/8
1e6
2/8
2e7
3/8
3e8
6/8
4e9
7/8
5e0

Itaú-Unibanco

Faturavemcom
cobrançaindevida
P - Recebi duas faturas do Itaú, uma em
abril e outra em maio,
cobrando valores de
uma compra feita no
Sam’s Club, já quitada em faturas
anteriores. Recebi várias ligações
da administradora dizendo que o
meu saldo estava zerado, mas mesmo assim fico recebendo novas
faturas. Não sei a quem reclamar
para que o Itaú faça uma simples
conta e resolva o saldo do meu cartão. Assim que percebi o problema
com a administradora, decidi cancelar o cartão, pois eles não se mostraram corretos em suas ações e
tratam as pessoas como objeto.
Eduardo Pizzatto, CAPITAL
R - Em resposta à mensagem do sr.
Eduardo Pizzatto, esclarecemos
que já foi realizado o estorno de

EURO COMERCIAL:

R$2,037

0,05%

Janeiro/12

Agosto

9,14%

Fevereiro

Setembro

8,20%

Março

4,66%
3,91%
3,09%

R$2,493
TR
1º a 31/70,0000 0,00000000
1º/7

0,0144 0,00065450

7,32%

Abril

2,38%

2/7

0,0486

Novembro
Dezembro

6,46%
5,55%

Maio
Junho

1,64%
1,00%

3/7

0,0049 0,00021304

4/7

0,0559 0,00242979

*Incide sobre valor nominal do débito. Há, ainda, multa de
0,33%aodia,limitadaa20%sobreovalornominal.**Para
pagamentoda4ª cotaeda1ª, 2ªe3ªematraso, até31/7,os
juros da Taxa Selic são de 2,38%.

5/7

0,0000 0,00000000

6/7

0,0000 0,00000000

DÓLAR (R$)

ALUGUEL

7/7

0,28%

FATOR DA TR

30/6 0,0000 0,00000000

Outubro

COMPRA (OFICIAL)

VARIAÇÃO
DIA
MÊS
ANO

156
190
193
195
181
199
192
197
150
1188
11-3328-2851

IR- SELIC - ATRASO* E COTAS**(EM JUL.)

*Índice de preços de imóveis lançado em fevereiro de 2010

NY-D Jones
NY-Nasdaq
NY-SP500
ADR B Titan
Londres
Frankfurt
Paris
Milão
Tóquio
Xangai
Madri
Hong Kong

Empresaenvia
duascontas

BOVESPA:

BOLSAS INTERNACIONAIS
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

LG

Prefeitura
Polícia Militar
Bombeiros
Sabesp
Disque-Denúncia
Defesa Civil
Pronto-Socorro
Polícia Civil
Disque-Saúde
CET
Alô-Limpeza

INFLAÇÃO

Mês/Ano

Procon
DPDC
Idec
ProTeste
Ipem

TIM

feitaportelefone.Aofecharonegócio, solicite todas as informações
possíveis e também uma cópia do
contrato do serviço. Caso vá trocar
deplano,certifique-sedequeosserviços que você faz questão de ter
permanecerão,mesmo comos reajustes solicitados por você. Fique
atentocomaspráticasdaempresa.

54.330 pt
UFIR

ThiagoLasco

TELEFONES

TOME NOTA

Previna-secontra
falhasdeempresas
deTVporassinatura

A rara Ferrari 250 GTO 1962
(em primeiro plano na foto à
esquerda) foi feita para Stirling
Moss e pintada da cor da
equipe do piloto. Vendida por
R$ 71 milhões, tornou-se o
carro mais caro do mundo

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 · 6ºandar;
CEP 02598-900 · Tel 3856 - 2234
advogado.jt@grupoestado.com.br
ARQUIVO PESSOAL

Lojaentrega,mas
nãomontarack

terior.OmaistradicionalocorreacadadoisanosemAraxá
(MG),duranteoBrazilClassics.
“Velhinhos”nacionais,como
Puma,KombieMaverick,dividemapassarelacomraridades
importadas.Naediçãodeste
ano,emjunho,umconversível
FordThunderbird1956foiarrematadoporR$380mil euma
Ferrari365GTB,aR$400mil.

ESCREVA PARA A GENTE:

jt.com.br/blogadvdefesa

CasasBahia

FOTOS: DIVULGAÇÃO

0,00211255

0,0000 000000000

DIA

FATOR

11/7

0,01235116

12/7

0,01227388

13/7

0,01243607

14/7

0,01245666

15/7

0,01239390

16/7

0,01215959

17/7

0,01209030

18/7

0,01214830

8/7

0,0034 0,00015454

9/7

0,0171

0,00074342

19/7

0,01225150

2,035

Índice Junho Julho

10/7

0,0212 0,00096354

20/7

0,01246594

IGP-M 1,0426 1,0514

11/7

0,1430

0,00621314

21/7

0,01249395

VENDA (OFICIAL)

IGP-DI 1,0480 1,0566

12/7

0,0000 0,00000000

22/7

0,01261494

* "pro rata" deve ser utilizada para
atualizar parcelas paga fora do vencimento.
O porcentual indicado reflete a correção
diária e será acumulado por dia útil entre a
data do último venc., e do pagto.

23/7

0,01252723

2,037

IPC-Fipe 1,0419 1,0441
IPCA

1,0499 1,0492

INPC

1,0486 1,0490

Paralelo 2,020 2,170

INCC

1,0666 1,0704

Turismo 2,010 2,147

Fatores válidos para contratos cujo último reajuste
ocorreu há um ano. Multiplique o valor pelo fator.

COMPRA VENDA

Euro(Tur.) 2,460 2,610

* Multiplique a quantidade
de TR pelo fator do vencimento. Válidos para
quitação no vencimento.

SALÁRIO REGIONAL
Opisosalarialtemtrêsfaixas,R$690,R$700eR$710,deacordocom
aatividadeprofissional(Projeto de Lei 1/2012 em 23 de fevereiro de 2012),
que vale a partir de Março, p/ pgto. em Abril/12enãoseaplicaatrabalhadoresquetêmpisodefinidoporleifederal,convençãoouacordocoletivo
detrabalhonemaservidorespúblicos,aposentadosepensionistas.

151
61-3429-3636
3874-2152
3906-3800
0800-0130-522

R-Aempresacomunicaqueentrou
em contato com o sr. Angelo e o caso do cliente foi resolvido. Pedimos
desculpaspelos transtornos causados e afirmamos que a empresa está à disposição para solucionar
quaisquer dúvidas que possam ter
ficado pendentes.
LG
DAREDAÇÃO:O problema foi resolvido. O leitor, porém, ainda teme
que o produto quebre quando a garantia tiver expirado, o que ocorrerá em alguns dias.
A-Importanteficarclaroquesevoltaraocorrero mesmotipodedefeito, o consumidor não precisará se
preocuparcomagarantia,poisocaso será de troca do equipamento. É
que o reparo realizado no produto
deve ser feito de forma cabal e definitiva, pois, quando a lei concede
prazo máximo de 30 dias para o fabricanterealizaroreparonoproduto, pressupõe-se reparo benfeito, e
não conserto meia-boca, que deixa
oconsumidorcomoeternocandidatoaidasevindassemfimàassistência técnica do fabricante.

parcelas restantes da despesa efetuada no estabelecimento Sam’s
Club. Lamentamosquaisquer transtornos havidos no atendimento
mencionado e informamos que
temos tomado todas as ações necessárias para elevar a qualidade
dos serviços que prestamos aos
nossos clientes. Ademais, a empresa se coloca à disposição para demais esclarecimentos.
Itaú-Unibanco

www.procon.sp.gov.br
www.mj.gov.br/dpdc
www.idec.org.br
www.proteste.org.br
www.ipem.sp.gov.br

NET

Novopacotenão
éinstalado
P - A NET me ofereceu um novo pacote
com internet de
10MB e TV HD Digital
com dois pontos.
Aceitei a proposta e pedi que incluíssem todos os canais. Agendaram, então, uma visita técnica para
liberar os canais, mas ninguém apareceu. Liguei para reclamar e disseram que o técnico colocou no relatório que a região estava com falta
de energia elétrica, o que é uma
grande mentira. Desde então não
consigo resolver o problema. Já
abri inúmeros protocolos, falei
com milhares de atendentes diferentes, mas todos se mostram incompetentes para resolver o meu
problema. Mas aposto que não vão
se esquecer de mandar uma fatura
cobrando todos os serviços indevidamente.
Ricardo Nazarian, CAPITAL
R - A NET pede desculpas pelo
transtorno causado e informa que
trabalha para melhorar o atendimento de seus clientes. Em atenção à mensagem do sr. Ricardo
Nazarian, informamos que foi feita
a correção dos valores. A empresa
permanece à disposição para solucionar outros questionamentos
que o cliente possa ter.
NET
DAREDAÇÃO:O leitor informou
que o problema foi resolvido.

DAREDAÇÃO:O problema foi resolvido.
A - O que aborrece mais o consumidor é o fato de além de ser cobrado
do excesso que não deve, perceber
que reclama à empresa, mas não
aparece ninguém capaz de resolver a queixa de forma ágil, prestando as informações e orientações
necessárias sobre o problema. E se
por erro nas cobranças, houve pagamento de valor maior, a diferença deve ser devolvida em dobro ao
cliente, por se tratar de cobrança
indevida.

ANOTE
A5ªCâmaraCíveldoTribunal
deJustiçadoCearácondenou
oBancoPanamericanoapagarR$5milaumfuncionário
públicoqueteveonomeinscritoindevidamentenoSPCeno
Serasa.Foifeitoumsuposto
financiamentodeveículono
nomedocliente,quealegou
nãoterconhecimentodefinanciamentonenhum.

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL:

OURO:

R$622,00

R$ 103,60

POUPANÇA
(%)

INSS/JUNHO - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL E FACULTATIVO

POUPANÇA
SELIC (%)

DIA

RENDIMENTO

DIA

RENDIMENTO

5/8

0,5000

5/8

0,4828

26/7

0,4989

6/8

0,4828

27/7

0,4828

7/8

0,5000

28/7

0,4828

8/8

0,5034

1º/8

0,4973

9/8

0,5172

2/8

0,5316

10/8

0,5213

3/8

0,4877

11/8

0,6437

4/8

0,5390

12/8

0,5000

IMPOSTO DE RENDA
Autônomos
BASE DE CÁLCULOS (R$) ALÍQUOTA (%) A DEDUZIR (R$)
Até 1.637,11
Isento
De 1.637,12 até 2.453,50
7,5
122,78
De 2.453,51 até 3.271,38
15
306,80
De 3.271,39 até 4.087,65
22,5
552,15
Acima de 4.087,65
27,5
756,53
Deduções: R$ 164,56 por dependente; pensão alimentícia
integral; contribuição ao INSS. Aposentado com 65 anos
ou mais tem direito a uma dedução extra de R$ 1.637,11
no benefício recebido da previdência pública ou privada

1,47%

SALÁRIO DE
VALOR A
CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA (%) RECOLHER (R$)
622,00(*)
11
68,42
De 622,00 a 3.916,20
20
De 124,40 a 783,24
Códigos: conforme periodicidade - Empresários, autônomos e equiparados, 1007, mensal; 1104, trimestral; Autônomos e equiparados com dedução de 45% na contribuição,
1120, mensal, e 1147, trimestral. Facultativo, 1406, mensal;
1457, trimestral. Especial, 1503, mensal; 1554, trimestral. Doméstico, 1600 mensal, 1651, trimestral.
Alíquota reduzida: Individuais, 1163, mensal; 1180, trimestral.
Facultativos, 1473, mensal; 1490, trimestral

Trabalhador assalariado e empregado doméstico*
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$)
ALÍQUOTA (%)
Até 1.174,86
8,00
De 1.174,87 até 1.958,10
9,00
De 1.958,11 até 3.916,20
11,00
Obs.: Valores deverá ser recolhidos a partir de fevereiro.
Acima de R$ 3.916,20 o valor do recolhimento corresponde à parcela
fixa de R$ 430,78. (*) No caso de contribuinte individual que trabalha
por conta própria (antigo autônomo) sem relação de trabalho com
empresa ou equiparada (**) Empregado doméstico: alíquota do
empregador é de 12% sobre o salário do empregado doméstico. Obs.:
Vencimento dia 16/7/2012. Multa de mora, calculada à taxa de
0,33%, por dia de atraso. A multa será calculada a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo previsto para o pagamento da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento porcentual
de multa a ser aplicado fica limitado a 20%, mais taxa Selic

.

