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 O objetivo deste programa é auxiliar o usuário a identificar nos seus extratos de 06-

07/1987 e 01-02/1989 os três valores a serem lançados no programa POUPNET: saldo base, seguro 

inflação (correção monetária) e juros. 

 

 A partir de apenas um valor informado pelo usuário, o programa calcula 

matematicamente os outros dois, baseando-se nos índices oficiais de correção monetária e juros 

repassados para as contas de Poupança nos meses de julho/1987 e fevereiro/1989. 

 

 A partir da tela inicial do programa, o usuário deve identificar com qual Plano deseja 

trabalhar (Bresser e/ou Verão). Em seguida, deve selecionar a rubrica (saldo base, seguro inflação ou 

juros) cujo valor vai lançar no programa, inserindo no campo à direita o respectivo valor. 

 

 Ao digitar o valor, não use pontos para separar os milhares e use a vírgula para separar os 

centavos. Nos resultados apurados pelo programa, uma pequena variação nos centavos é aceitável e não 

interfere no resultado final. 

 

 Os valores apurados pelo programa são estimativas originadas de operações matemáticas 

baseadas nos índices oficiais de correção monetária e juros remuneratórios repassados para as contas de 

Poupança nos meses de julho/1987 e fevereiro/1989. Em casos isolados,  por motivos que desconhecemos, 

pode ocorrer que os valores apurados matematicamente por este programa não correspondam ao valor 

exato creditado pela Instituição Bancária que emitiu o extrato. 

 

 Ressaltamos que os valores de seguro inflação e juros apurados a partir do saldo base, 

tanto no Plano Bresser como no Verão,  partiram da hipótese de que não ocorreram saques no período 

base de cálculo dos rendimentos. Os eventuais depósitos ocorridos no período  não influenciam a base de 

cálculo. Em resumo, a base de cálculo entre um aniversário e outro da Poupança é o menor saldo do 
período, ou seja, ela é influenciada pelos saques, mas não pelos depósitos. Pelos motivos expostos, essa 

opção de informar o saldo base para apurar ou outros dois valores deve ser utilizada somente em último 

caso, quando o usuário não tiver em mãos o valor dos juros, do seguro inflação e nem da soma dos 

rendimentos. 

 

 

CONTATO REFERENTE AO PROGRAMA POUPNET 

Solicitamos que eventual contato com a equipe de desenvolvimento do POUPNET seja feito por meio do 

e-mail projef@jfrs.gov.br. Nos esforçamos para  responder aos e-mails no mesmo dia ou, no máximo, no 

primeiro dia útil subseqüente. 

 

 

 

 

 

 


