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Fontes: FGV/IBGE/BANCO CENTRAL/FIPE/SEFAZ/SE

  SALÁRIO MÍNIMO
R$ 1.045,00

DÓLAR

  IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 

INDICADORES

JULHO
Dia20.......0,1733%
Dia21.......0,1733%
Dia22.......0,1733%
Dia23.......0,1733%
Dia24.......0,1733%
Dia25.......0,1733%
Dia26.......0,1733%
Dia27.......0,1733%
Dia28.......0,1733%
Dia29.......0,1733%
Dia30.......0,1733%
Dia31.......0,1733%

AGOSTO
Dia01.......0,1733%
Dia02.......0,1733%
Dia03.......0,1733%
Dia04.......0,1733%
Dia05.......0,1733%
Dia06.......0,1733%
Dia07.......0,1733%
Dia08.......0,1733%
Dia09.......0,1733%
Dia10.......0,1733%
Dia11.......0,1733%
Dia12.......0,1733%
Dia13.......0,1733%
Dia14.......0,1733%
Dia15.......0,1733%
Dia16.......0,1733%
Dia17.......0,1733%
Dia18.......0,1733%

Dia19.......0,1733%
Dia20.......0,1733%
Dia21.......0,1733%
Dia22.......0,1733%
Dia23.......0,1733%
Dia24.......0,1733%
Dia25.......0,1733%
Dia26.......0,1733%
Dia27.......0,1733%
Dia28.......0,1733%
Dia29.......0,1733%
Dia30.......0,1733%
Dia31.......0,1733%

SETEMBRO
Dia01.......0,1733%
Dia02.......0,1733%
Dia03.......0,1733%
Dia04.......0,1733%
Dia05.......0,1733%
Dia06.......0,1733%
Dia07.......0,1733%
Dia08.......0,1733%
Dia09.......0,1733%
Dia10.......0,1733%
Dia11.......0,1733%
Dia12.......0,1733%
Dia13.......0,1733%
Dia14.......0,1733%
Dia15.......0,1733%
Dia16.......0,1733%
Dia17.......0,1733%
Dia18.......0,1733%

  POUPANÇA

INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E 
TRABALHADORES AVULSOS

Contribuição - Aliquota

Até 1.830,29............................................8.00%

De R$ 1.830,30 a R$ 3.050,52.........................9,00%

De R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06......................11,00%

Fonte                                         Alíquota     Dedução
Até R$1.903,98........................isento...........0....... 

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

AGOSTO
Dia24................................0,1535%
Dia25................................0,1537%
Dia26................................0,1549%
Dia27................................0,1477%
Dia28................................0,1412%
Dia29................................0,1414%
Dia30................................0,1484%
Dia31................................0,1556%

SETEMBRO
Dia01................................0,1485%
Dia02................................0,1485%
Dia03................................0,1485%
Dia04................................0,1414%
Dia05................................0,1343%
Dia06................................0,1414%
Dia07................................0,1485%
Dia08................................0,1556%
Dia09................................0,1556%
Dia10................................0,1556%
Dia11................................0,1485%
Dia12................................0,1414%
Dia13................................0,1414%
Dia14................................0,1485%
Dia15................................0,1485%
Dia16................................0,1485%
Dia17................................0,1485%
Dia18................................0,1414%

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           V e n d a
R$ 5,3993....................... R$  5,5400

Paralelo 
Compra              Venda
R$ 5,700.......................... R$ 6,050

Turismo
Compra V e n d a
R$ 5,37........................ ....R$  5,70

02 22 37 59 77
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ArAcAju, terçA-feirA, 22 de setembro de 2020

Dólar dispara e atinge 
a cotação de R$ 5,40 
Reino Unido considerou segundo lockdown, afetando o mercado

BENEDETTA BISOL                 
PROFESSORA ADJUNTA DE FILOSOFIA DA UNB, BRASÍLIA

Racismo, corpo e 
liberdade: a filosofia do 
hitlerismo no Brasil hoje
Em um artigo recente, publicado na Revista do Instituto de 

Estudos Brasileiros, apresentei uma reflexão entorno ao racis-
mo tomando como referência teórica e fonte de inspiração um 
breve ensaio do filósofo francês Emmanuel Levinas, intitulado 
“Algumas reflexões acerca do hitlerismo”. O texto de Levinas foi 
publicado originalmente em 1934, pouco meses antes da nome-
ação de Adolf Hitler a Reichskanzler, na Alemanha. Liderado por 
Hitler, o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães 
ganhara as eleições de forma legítima, embora já tivessem sido 
denunciadas irregularidades no andamento do processo eleitoral. 
O texto levinasiano não é, contudo, uma análise das conjunturas, 
mas sim uma reflexão sobre os fundamentos filosóficos da ideolo-
gia nacional-socialista. Giorgio Agamben, autor do prefácio à sua 
tradução italiana, o considera “a única tentativa da filosofia do 
século XX que conseguiu dar conta do evento político decisivo do 
século: o nazismo” (AGAMBEN, 1996 – tradução minha).

De acordo com Levinas, o cerne teórico do hitlerismo con-
siste em um modo peculiar de exaltação da dimensão corpórea 
do ser humano, cuja natureza se determina como uma espécie 
de acorrentamento dos indivíduos à própria corporeidade, en-
tendida como um vínculo sem resolução histórica, determinado 
pela herança de sangue. A centralidade do sentimento do corpo, 
percebido como sentimento elementar, revelador de potências e 
impulsos primitivos, toma o lugar, no hitlerismo, do desejo e da 
possibilidade de libertação dos vínculos do biológico, disposição 
teórico-prática central na tradição do pensamento ocidental, a 
partir das suas raízes cristã e judaicas.

No artigo mostrei quanto o antissemitismo de matriz nacio-
nal-socialista reaproveita um modelo conceitual de raça que se 
desenvolve no começo da modernidade na Península Ibérica, 
concretizando-se no programa de perseguição e expulsão dos 
judeus pelo Tribunal da Inquisição espanhola. Examinei em 
seguida em que medida o mito da democracia racial no Brasil 
apresenta analogias com o discurso racista europeu. Como Quei-
roz Júnior (1999, p. 10), no prefácio a um texto de Munanga, a 
mestiçagem “serve bem para projetar o mulato, dissimulando o 
preto e ampliando arbitrariamente o branco”.

Abordei por fim o problema da construção teórica do pensa-
mento antirracista brasileiro contemporâneo, defendendo a tese 
que o hitlerismo hoje, fenômeno genuinamente mediático, se 
manifesta no corpo branco como ilusão da liberdade e no negro, 
como condena a renunciar a sua corporeidade para participar, de 
modo sempre deficiente, de uma “igualdade” branca. Por outro 
lado, questionei se a ênfase excessiva na identidade negra, em 
vez de contribuir para sua justa valorização, não se pode se tornar 
um instrumento de discriminação, que acaba operando segundo 
os mecanismos racistas.

Para compreender o racismo e elaborar estratégias de luta 
antirracista eficazes, trata-se de ter em vista que a reconfiguração 
da estrutura social desencadeia processos em que igualdade e 
diferença deveriam ser constantemente negociadas por todos, e 
não apenas por uma parte da sociedade. O tensionamento entre 
corpo e liberdade é, do ponto de vista filosófico, o núcleo concei-
tual que permite pensar essa negociação.

Referências
AGAMBEN, Giorgio. Introduzione. In: LEVINAS, E. Alcune ri-

flessioni sulla filosofia dell’hitlerismo. Macerata: Quodlibet, 1996
QUEIROZ JÚNIOR, Teófilo. Prefácio. In: MUNANGA, Kaben-

gele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional 
versus identidade negra. Petrópolis: Vozes, 1999. (Identidade 
Brasileira).

SÃO PAULO - O dólar fe-
chou na máxima em três 
semanas contra o real 

nesta segunda-feira, afetado 
por aguda aversão a risco nos 
mercados globais em meio a 
temores de novas restrições 
econômicas por causa do coro-
navírus, com incertezas eleito-
rais nos EUA também aumen-
tando a apreensão dos agentes 
financeiros.

A moeda norte-america-
na, contudo, terminou a ses-
são longe da máxima do dia 
--quando saltou 2,26%, para 
5,4984 reais--, conforme dei-
xou os picos também frente 
a outras divisas emergentes, 
como peso mexicano e rand 
sul-africano. O real já vinha 
de perda expressiva na sexta, 
quando o dólar saltou 2,8%, o 
que conteve o movimento de 
apreciação desta segunda.

O dólar à vista subiu 0,43%, 
a 5,4000 reais na venda. É 
o maior patamar desde 31 
de agosto (5,4807 reais). Na 
mínima desta sessão, atingida 
na parte da tarde, a moeda 

SÃO PAULO - O Ibovespa 
fechou em queda nesta se-
gunda-feira, pressionado pela 
aversão a risco nos mercados 
globais em razão de preocu-
pações com a chance de novas 
medidas restritivas diante do 
aumento de casos de Covid-19, 
principalmente na Europa. Ín-
dice de referência do mercado 
acionário brasileiro, o Ibovespa 
caiu 1,32%, a 96.990,72 pon-
tos, menor nível de fechamen-
to desde 3 de julho. No pior 
momento da sessão chegou a 
95.820,34 pontos.

O volume financeiro somou 
36,5 bilhões de reais, inflado 
pelo vencimento de contratos 
de opções sobre ações, que 
girou 10,47 bilhões de reais, 
sendo 8,27 bilhões de reais em 

opções de venda. Nos Estados 
Unidos, o S&P 500 recuou mais 
de 1%, refletindo a aflição de 
agentes financeiros de que 
eventuais novos ‘lockdowns’ 
na Europa em razão do cresci-
mento de casos de coronavírus 
retardem a recuperação da eco-
nomia norte-americana.

A epidemia de Covid-19 no 
Reino Unido está dobrando de 
tamanho a cada cerca de sete 
dias e, se esse ritmo continuar, 
haverá cerca de 50 mil novos 
casos por dia em meados de 
outubro, disse o conselheiro 
científico-chefe do governo, Pa-
trick Vallance, nesta segunda-
-feira.

O prefeito de Londres, Sadiq 
Khan, anunciou nesta segunda-
-feira que pedirá ao premiê 

britânico, Boris Johnson, que 
implemente novas restrições 
acordadas com líderes locais 
e especialistas de saúde para 
tentar conter o surto na capital.

As medidas incluem a re-
dução do horário de funcio-
namento de pubs e bares e a 
extensão do uso de máscaras 
nos transportes públicos e nas 
lojas a outras áreas públicas.

De acordo com profissio-
nais do mercado financeiro, as 
bolsas vinham em recuperação 
bastante forte, principalmente 
em Nova York, mas o noticiário 
atrelado ao Covid-19, princi-
palmente de vacinas, não trou-
xe novidades relevantes mais 
recentemente.

Ao mesmo tempo, dados 
de atividade passaram a mos-

trar algum arrefecimento da 
recuperação das economias, 
em particular nos EUA, onde 
permanece um impasse no 
Congresso sobre nova ajuda 
fiscal e a disputa presidencial 
começa a esquentar. “Tudo vira 
motivo pra realizar lucros”, 
afirmou o gestor Werner Roger, 
sócio-fundador da Trígono Ca-
pital, que vê a vacina contra o 
coronavírus ainda demorando.

O clima nos mercados no 
exterior ainda teve como fator 
de pressão o escândalo sobre 
dinheiro sujo envolvendo vá-
rios bancos, após documentos 
vazados mostrarem que essas 
instituições transferiram mais 
de 2 trilhões de dólares em 
recursos suspeitos ao longo de 
quase duas décadas.

A carteira digital de trânsito 
(CDT) tem nova função. A partir 
de agora, é possível acompanhar 
pela CDT as multas recebidas, 
bem como fazer o pagamento 
antecipado, com até 40% de des-
conto. A nova função foi anun-
ciada nesta segunda-feira (21) 
pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran).  

“A transformação digital ca-
minha lado a lado com a segu-
rança e o intuito de facilitar a vida 
do cidadão. Temos mais nove 
serviços para agregar à CDT, e um 
deles é o Serviço de Notificação 
Eletrônica [SNE]. Com isso, o ci-
dadão poderá, dentro de um úni-
co aplicativo, resolver inúmeros 
serviços burocráticos de trânsito”, 
disse o diretor-geral o Denatran, 
Frederico Carneiro.

Por enquanto, o uso da 
CDT para gerenciamento e 
pagamento de multas só é 
válido para pessoas físicas. 
E o desconto somente será 
possível mediante forma de 
pagamento disponibilizada 
pelo Serviço de Notificação 
Eletrônica. Empresas que 
precisarem gerenciar suas 
frotas devem continuar fa-
zendo isso pelo site do SNE. 
Além disso, para ter direito 
ao desconto, é preciso abrir 
mão de recorrer da multa 
recebida.

Usuários já cadastrados no 
SNE e na CDT apenas precisa-
rão atualizar o aplicativo da car-
teira. As novas funcionalidades 
já estarão disponíveis no menu 
de opções, na aba preferências.

Ibovespa fecha em queda, afetada pela Covid-19

marcou 5,3888 reais, ainda 
em alta de 0,23%. O índice do 
dólar ante uma cesta de divisas 
fortes saltava 0,65% no fim 
da tarde, a caminho da maior 
valorização diária em um mês.

O mercado demandou a 
segurança da moeda dos Esta-
dos Unidos em meio a notícias 
de que o Reino Unido está 
considerando um segundo 
lockdown nacional, enquanto 
Dinamarca, Grécia e Espanha 
introduziram novas restrições à 
atividade. O ministro da Saúde 
da Alemanha disse que a ele-
vação de novas infecções em 
países como França, Áustria e 
Holanda é preocupante.

Reforçando o nervosismo, 
a campanha presidencial dos 
EUA foi suspensa no fim da 
sexta-feira, depois da morte da 
juíza Ruth Bader Ginsburg, que 
integrava a Suprema Corte dos 
EUA e era tida como um ícone 
progressista. Os EUA realizarão 
eleições presidenciais em 3 de 
novembro.

O Citi disse que passou a 
ficar “mais negativo” em re-

lação a moedas emergentes 
à medida que se aproxima a 
eleição norte-americana. Peso 
mexicano (-1%), rand sul-afri-
cano (-2,5%), peso colombiano 
(-1,7%) e peso chileno (-1,5%) 
estavam entre as moedas de 
pior desempenho nesta sessão.

O humor geral também 
foi afetado na sessão por re-
portagem sobre como vários 
bancos globais movimentaram 
grandes somas de fundos su-
postamente ilícitos ao longo de 
quase duas décadas.

O que preocupa é que fato-
res externos pegam o mercado 
de câmbio num momento já 
delicado devido a desconfian-
ças do lado doméstico, com 
o turvo cenário fiscal e para 
reformas levando operadores 
a alvejar ativos de renda fixa, 
o que contamina o sentimento 
para o real e a bolsa.

A taxa do contrato de DI 
para janeiro 2025 disparou 
23 pontos-base na máxima 
do dia, depois de na sexta ter 
voado 37 pontos-base entre o 
pico e o fechamento do pregão 

anterior, indicativo da forte 
volatilidade no mercado de ju-
ros pelo receio sobre as contas 
públicas.

Até o meio da semana pas-
sada --quando a tensão no 
mercado de renda fixa ainda 
não havia se agravado--, o real 
vinha de cerca de três semanas 
de ganhos ante o dólar. Nesse 
período, a moeda brasileira 
valorizou-se 7,27%.

Porém, o humor do merca-
do virou conforme os preços 
na renda fixa se deterioraram 
diante de pressão nas nego-
ciações com títulos públicos, 
derivada de dúvidas sobre a 
capacidade do Tesouro Na-
cional de refinanciar a dívida 
pública.

“O rali do real foi justifica-
do, em nossa visão, por reno-
vado impulso sobre a agenda 
de reformas. Contudo, acre-
ditamos que essa reavaliação 
está de forma apropriada nos 
preços e encerramos o ‘trade’ 
de compra de real”, disseram 
analistas do Bank of America 
em relatório recente.

DENATRAN 

Aplicativo anunciará as multas


