MURAL- MARÇO 2015

Compromisso
Declaração Imposto de Renda

O prazo para declaração de Imposto de Renda em 2015 (referente aos rendimentos
de 2014) vai começar em 2 de março e terminar em 30 de abril, segundo publicação
da Receita Federal no Diário Oficial da União.
De acordo com a Receita, é obrigado a declarar Imposto de Renda quem mora no
Brasil e recebeu rendimentos tributáveis de mais de R$ 26.816,55 ao longo de 2014.
Também é obrigado a declarar quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis
ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil.
Rendimento tributável, por exemplo, é o salário. Rendimento isento ou não tributável
pode ser uma indenização trabalhista.
Além disso, pessoas que tiveram, em qualquer mês, ganhos com a venda de bens ou
direitos, ou realizaram operações em Bolsa de Valores e atividades similares,
também devem declarar IR em 2015.
O contribuinte pode escolher o modelo completo ou o simplificado para enviar sua
declaração. Na opção pelo simplificado, é aplicado o desconto padrão de 20%
(independentemente de gastos com saúde e educação, por exemplo). O limite para
esse desconto de 20% é de R$ 15.880,89.
A Declaração pode ser feita em computador, tablet ou celular
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Interessante
8 de Março – Dia Internacional da Mulher
No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade
norte americana de Nova Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e
começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como, redução na
carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de trabalho
diário), equiparação de salários com os homens (as mulheres chegavam a receber até
um terço do salário de um homem, para executar o mesmo tipo de trabalho) e
tratamento digno dentro do ambiente de trabalho.
A manifestação foi reprimida com total violência, as mulheres foram trancadas
dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram
carbonizadas, num ato totalmente desumano.
Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou
decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em
homenagem as mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de
1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU (Organização das
Nações Unidas).
Objetivo da Data
Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar; na maioria dos países,
realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da
mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia
terminar, com o preconceito e a desvalorização da mulher.
Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários
baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na
carreira profissional.
Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história.
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Concorda?
PERNILONGOS GOSTAM MAIS DE SANGUE DE MULHER?
É o que especialistas afirmam, pois corre um ‘boato’ que, por causa do estrogênio, o
hormônio sexual feminino, as mulheres seriam “mais doces” para os pernilongos.
E de acordo com os estudos, não é o sexo que importa para os mosquitos/pernilongos.
A pesquisa comprovou que os homens são mais atacados pelos bichinhos do que as
mulheres, mas isso só porque eles têm o corpo maior e isso se deve porque, um corpo
maior, emite uma quantidade maior de calor e emite mais dióxido de carbono.
Para mostrar que o sexo da vítima não interfere na escolha do mosquito, cientistas
compararam mulheres grávidas e mulheres normais e descobriram que as grávidas,
por emitirem mais calor e dióxido de carbono, são alvos mais visados.
Além disso, o ácido lático produzido pelo nosso corpo também é algo que atrai os
“pernigas” – ácido lático é um dos químicos presentes no suor. Por isso que quando
você está fazendo alguma atividade física em um ambiente aberto também sofre
mais com a picada dos insetos.
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Vai Valer
Mudanças no auxílio-doença entram em vigor no dia 1º de março
A Medida Provisória 664, publicada em 30 de dezembro de 2014, instituiu alterações
na Lei 8.213/91 em relação às regras de concessão do benefício de auxílio-doença,
previsto nos artigos 60 a 63 da Lei 8.213/91, concedido pelo INSS ao segurado que
estiver incapacitado de exercer sua atividade laboral ou atividade habitual.
Antes da MP 664/2014, o segurado ficava afastado por 15 dias do trabalho para,
apenas no 16º dia, requerer o recebimento do benefício. Neste caso, a data do início
do benefício era o 16º dia do afastamento.
Com a alteração da MP 664/2014, o prazo de afastamento administrativo passou a
ser de 30 dias, sendo que apenas no 31º dia o segurado poderá requerer o benefício
de auxílio doença. Neste caso, a data de início do benefício será o 31º dia de
afastamento, mesmo que o benefício seja concedido em data posterior a essa.
Porém, caso o segurado demore mais de 45 dias de afastamento para requerer o
benefício de auxílio-doença junto ao INSS, a data de início não irá retroagir ao 31º
dia e sim terá seu início a partir da data de requerimento do benefício.
Logo, com a MP 664/2014, nos primeiros 30 dias de afastamento o segurado não
está coberto pelo sistema previdenciário. Assim, neste período, o salário do
segurado ser pago integralmente por seu empregador.
Vale ressaltar que se o segurado não possuir vínculo empregatício, e, por exemplo,
exercer sua atividade laboral como autônomo ou profissional liberal, terá o direito
ao recebimento do auxílio doença com data de início do benefício à data do início da
incapacidade.
A MP 664/2014, também alterou o artigo 60, parágrafo sexto, da Lei 8.213/91, que
passa a determinar que não será devido o pagamento de auxílio-doença ao segurado
que eventualmente vier a se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador
de doenças ou de lesões, com exceção do segurado que tenha sofrido evolução ou
agravamento dessas doenças ou lesões após sua filiação.
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Aniversariantes do Mês ☺
COLABORADORES

11- EDVALDO SOUSA SILVA

26- EDGAR GOMES DE ALMEIDA

31- JOAO LUIZ AMADEU

31- WALTER DE LIMA ARRUDA
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