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DÓLAR 12/03 (EMR$)
COMPRA VENDA

Comercial 5,5587 5,5597
Turismo 5,583 5,72

EURO 12/03 (EMR$)
COMPRA VENDA

6,64 6,642

POUPANÇA (EM%)
Depósito até 03/05/12

14/03 0,5000 17⁄03 0,5000
15/03 0,5000 18/03 0,5000
16/03 0,5000 19/03 0,5000

POUPANÇA (EM%)
Depósito após 04/05/12

14/03 0,1159 17/03 0,1159
15/03 0,1159 18/03 0,1159
16/03 0,1159 19/03 0,1159

OURO 12/03
Grama: R$ 305,50 (-0,65%)

TAXASELIC
Anual 2%

SALÁRIOMÍNIMO

Nacional
R$ 1.100

(dia: R$ 36,67)

EmSãoPaulo
R$ 1.163,55

(dia: R$ 38,78)

INFLAÇÃO
12

ÍNDICE JAN FEV. MESES

IPC/Fipe 0,86 0,54 5,42
IPCA/IBGE 0,25 0,86 5,20
IGP-M/FGV 2,58 2,53 28,94
IGP-DI/FGV 2,91 2,71 29,95
INPC/IBGE 0,27 0,82 6,22
INCC/FGV 0,93 1,07 10,18

ALUGUÉIS

ÍNDICE12MESES JAN.* FEV.**

IGP-M/FGV 25,71% 28,94%
*Para contrato vencidoemfevereiro compagto. emmarço
**Para contrato vencidoemmarço compagto. emabril

UNIDADEFISCAL (EMR$)
Ufesp 29,09

JUROS (mar.) MÍN.* MÁX.**

Chequeespecial 7,73 8,00
Empréstimopessoal 3,89 7,89
Fonte: Procon-SP

IMPOSTODERENDA
RENDA(R$) ALÍQUOTA DEDUZIR

Até 1.903,98 isento -
De 1.903,99
até2.826,65 7,5 142,80
De2.826,66
até3.751,05 15 354,80
De3.751,06
até4.664,68 22,5 636,13
Acimade
4.664,68 27,5 869,36

CONTRIBUIÇÃOÀPREVIDÊNCIA
Competênciafevereiro
Autônomo,empregadorefacultativo

VALOR VALOR

R$ 1.100 R$6.433,57
20% 20%
R$220,00 R$ 1.286,71
Oautônomoqueprestar serviços sóapessoas físicas
(enãoapessoas jurídicas) eo facultativopodem
contribuir com11%sobreosaláriomínimo.Donasde
casadebaixa rendapodemrecolher sobre5%dopiso
nacional.Oprazoparao facultativoeoautônomoque
recolhepor contaprópria venceem15/03.

MEI (Microempreendedor)
VALORMÍN. R$ 1.100 5%R$ 55,00
Empregado, excetodoméstico

ALÍQUOTA
atéR$1.100 7,5%
deR$1.100,01atéR$2.203,48 9%
deR$2.203,49atéR$3.305,22 12%
deR$3.305,23atéR$6.433,57 14%
O prazo para recolhimento das contribuições
do empregado vence em 19/03. As alíquotas
progressivas são aplicadas sobre cada faixa salarial
que compõe o salário de contribuição.

Empregadodoméstico
Considerando o piso da capital e
Grande SP (R$ 1.252,48)

VALOR
( EMR$)

Empregado 96,22
Empregador 250,46

O prazo para o empregador do doméstico venceu
em 5/03. A guia de pagamento do empregador in-
clui a contribuição de 8% ao INSS, 8% do FGTS, 3,2%
demulta rescisória do FGTS e 0,8% de seguro contra
acidente de trabalho. A contribuição ao INSS do do-
méstico pode ser descontada do salário.
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Entenda como funcioname fuja
dos golpes envolvendo oPix
Estelionatários têm aproveitado a nova forma de pagamento instantâneo em fraudes financeiras
LUCA CASTILHO

■ O Pix, sistema de paga-
mento instantâneo lança-
do no fim do ano passado
pelo Banco Central do Bra-
sil, surgiu como uma ferra-
menta para facilitar a vida
das pessoas. Contudo, es-
telionatários têm aprovei-
tado omaior tempo online

das pessoas e o aumento
das transações virtuais pa-
ra aplicar golpes usando a
nova formadepagamento.
A fraudemais frequente

costuma usar a técnica de
“phishing”, algo como pes-
car ou fisgar o cliente, que
usa formas para enganar o
indivíduo para que ele for-
neça informaçõesconfiden-

ciais, comosenhasenúme-
ros de cartões.
Amaioria dos golpes en-

volve redes sociais, como o
FacebookeoWhatsapp, ou
aindaas já conhecidas liga-
çõestelefônicas,usadaspa-
ra outros tipos de fraudes.
“Nunca faça imediata-

mentequalquertransferên-
ciabancária, vocêprecisase

certificar de quemestá pe-
dindo”,dizodelegadoPedro
CarlosRodrigues,presiden-
tedaAsdep-RS(Associação
dosDelegadosdePolíciado
Rio Grande do Sul).
Casocaianogolpe,oBan-

co Central do Brasil alerta
que cabe ao banco o even-
tual ressarcimento. Emge-
ral, antes de pagar, as insti-

tuições fazem uma peque-
na investigaçãoparaenten-
der como foi a fraude.
A Febraban (Federação

BrasileiradeBancos)aponta
algo que pode tranquilizar
quem acabou sendo uma
vítima dos estelionatários.
“OPix temtransações inte-
gralmente rastreáveis”, diz
notaenviadaàreportagem.

COMO FAZER O CADASTRO
CORRETO NO PIX

PARA NÃO FICAR NO PREJUÍZO | FUJA DOS GOLPISTAS

CONHEÇA OS PRINCIPAIS GOLPES

A Chave Pix é usada para
recebimento e não para
iniciação de um pagamento
ou transferência

Atenção!
O consumidor não deve clicar
em links recebidos por emails,
WhatsApp, redes sociais e
pormensagens de SMS, que
direcionam o usuário a um suposto
cadastro da chave do Pix

➜ Lançado no fim de 2020 pelo Banco
Central, o Pix é um novo sistema de
transações bancárias feitas na hora

➜ Ele permite pagamentos e
transferências de dinheiro
durante 24 horas por dia,
sete dias por semana

COMO FUNCIONA
■ O Pix pode ser realizado a partir de conta-
corrente, conta-poupança ou conta pré-paga

■ Todas as transações ocorrem por
mensagens assinadas de forma digital

■ Elas são transmitidas por meio de
um sistema de criptografia, em uma
rede protegida, fora da internet

Pandemia
eleva número
de golpes
■ Com a pandemia do
coronavírus, criminosos
estão aproveitando
omaior tempo
online das pessoas

■ Além disso, houve um
aumento das transações
digitais devido ao
isolamento social; com
isso, sobem os golpes

Clonagem do
Whatsapp
■ Os criminosos enviam
umamensagem pelo
aplicativo fingindo ser
de empresas em que a
vítima tem cadastro

■ Eles solicitam o código
de segurança, que já
foi enviado por SMS,
afirmando se tratar
de uma atualização,
manutenção ou
confirmação de cadastro

■ Com o código, os
bandidos conseguem
copiar a conta
de WhatsApp em
outro celular

■ A partir daí, enviam
mensagens para os
contatos da pessoa,
fazendo-se passar por
ela, pedindo dinheiro
emprestado por
transferência via Pix

Como fugir
■ Umamedida simples
para evitar que o
WhatsApp seja clonado
é habilitar, no aplicativo,
a opção “Verificação
em duas etapas”

■ Vá em Configurações/
Ajustes > Conta
> Verificação em
duas etapas

Criação de perfil falso
■ O criminoso escolhe
uma vítima, pega sua
foto em redes sociais,
e, de alguma forma,
consegue descobrir
números de celulares
de contatos da pessoa

■ Com um novo número
de celular, manda
mensagem para
amigos e familiares
da vítima, alegando
que teve de trocar de
número devido a algum
problema, como, por
exemplo, um assalto

■ A partir daí, pede
uma transferência
via Pix, dizendo estar
em alguma situação
de emergência

Sem clonagem
■ Nesta fraude, o bandido
nem precisa clonar o
Whatsapp da pessoa,
e usa a estratégia
de pegar dados
pessoais da vítima e
de seus contatos

■ Ao receber uma
mensagem de algum
contato com um
número novo, é preciso
certificar-se que a
pessoa realmente
mudou seu telefone

Falso funcionário de banco
ou demais empresas
■ O fraudador entra em contato com a vítima
se passando por um falso funcionário
do banco ou empresa com a qual o
cliente tem um relacionamento ativo

■ O criminoso oferece ajuda para que
o cliente cadastre a chave Pix

■ Também pode dizer que o usuário
precisa fazer um teste com o sistema
de pagamentos para regularizar
seu cadastro, e o induz a fazer
uma transferência bancária

Fique ligado
■ Dados pessoais do cliente jamais
são solicitados ativamente pelas
instituições financeiras

■ Funcionários de bancos também não ligam
para clientes para fazer testes com o Pix

■ Na dúvida, sempre procure seu
banco para obter esclarecimentos

Falha no sistema
■Mensagens e vídeos disseminados
pelas redes sociais por bandidos
afirmam que, graças a um bug (falha
que ocorre ao executar algum sistema
eletrônico) no Pix, é possível ganhar
o dobro do valor que foi transferido

■ Entretanto, ao fazer este
processo, o cliente está enviando
dinheiro para golpistas

■ Os canais oficiais do Banco
Central já alertaram que não
há qualquer falhas no Pix

Se receber algum contato
■ O cliente sempre deve suspeitar quando
recebe umamensagem de algum contato
que solicita dinheiro de forma urgente

■ Nunca faça imediatamente qualquer
transferência bancária. Antes disso,
você precisa se certificar que é um
conhecido que está pedindo

■ Ligue para quem está pedindo e
entenda o que está acontecendo

■ Questione, converse e faça
perguntas para entender se é a
pessoa mesmo ou um golpista

■ Perceba se a pessoa “escorregou”
em algum assunto e levantou
alguma suspeita

Fique ligado
■ Não há limite mínimo para
pagamentos ou transferências via Pix

■ Entretanto, as instituições poderão
estabelecer limites de valores
com base no perfil de cada cliente,
período, titularidade da conta, canal
de atendimento e procedimento
para iniciação

Fraudadores
enganam clientes
■ A tentativa de golpe mais
frequente é conhecida
como phishing —que
significa algo como
“pescar” e o usuário
acaba “fisgado”—

■ São formas de tentar
enganar o usuário, como
com links falsos e demais
truques para que ele
forneça informações
confidenciais, como
senhas e números
de cartões

Fontes: Febraban (Federação Brasileira de Bancos);
Banco Central do Brasil; Afonso Morais, da Morais
Advogados; Pedro Carlos Rodrigues, presidente da Asdep
- RS (Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande
do Sul); e Diogo Barroso Santos, CTO da Claranet Brasil

Fui vítima, e agora?
■ A principal dica émonitorar
seu CPF pormeio de
ferramentas das empresas
de proteção ao crédito

■ Caso caia no golpe, registre um
Boletim de Ocorrência e comunique
ao banco o ocorrido, para poder
pedir o estorno da operação

Análise
Cabe ao banco
analisar se vai
pagar ou não,
como nas demais
fraudes bancárias

O que fazer
■ Não clique em links
enviados por SMS,
e-mail ou aplicativos de
mensagem de texto

■ Não compartilhe senhas
de acesso aos canais de
atendimento da instituição

■ Não atenda telefonemas
nem troque mensagens
com pessoas que se dizem
funcionárias da instituição
detentora da sua conta

■ Não navegue em sites
suspeitos

■ Não baixe aplicativos
diferentes do aplicativo
oficial da instituição
detentora da sua conta
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Pelo próprio aplicativo do seu
banco terá uma opção “Pix”

Clicando, você será redirecionado
para o cadastro das chaves Pix

A Chave Pix, que é uma
identificação de preferência,
pode ser CPF, CNPJ, email,
número de celular ou chave
aleatória (uma sequência gerada
automaticamente), essa é uma
forma de não vincular seus dados
pessoais às informações da conta


