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PEC RESTABELECE ISENÇÃO DA
COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA
DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Aguarda votação na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) o relatório da
Proposta de Emenda à
Constituição (PEC)
61/2004, que põe fim à
incidência do Imposto
de Renda sobre aposentadorias e pensões
recebidas por pessoas com idade igual ou superior a 70 anos.
De acordo com a proposta, o imposto não incidirá sobre os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade
de previdência privada complementar, até o limite máximo estabelecido para os benefícios

do Regime Geral da Previdência Social, a partir
do mês em que o contribuinte completar 70
anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
prevista na tabela de incidência mensal do
Imposto de Renda.
Em seu relatório, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) inclui emenda
que proíbe o uso cumulativo da não incidência e da isenção outorgadas em razão da idade do contribuinte, como forma de conciliar
normas legais em vigor. Dessa forma, os aposentados e pensionistas terão direito à isenção do Imposto de Renda, com limite máximo
de R$ 1.787,77, a partir de 65 anos, e, à não incidência desse imposto, com o limite máximo
de R$ 4.390,24, a partir dos 70 anos.
Agência senado

O FUTURO DO PAÍS ESTÁ EM NOSSAS MÃOS
Com a chegada das eleições volta à discussão sobre o voto. É grande o número de
pessoas que afirmam não saber em quem votar; e o pior: querem anular o voto!
Não podemos tomar esta postura!
Temos que exercer com sabedoria o direito de decidir os rumos do país. É por
isso que a classe dos (as) aposentados (as) tem que permanecer ativa na luta
sindical e política.
O Brasil está envelhecendo e a decisão das eleições pode estar em nossas mãos.
Por isso é importante que cada um de nós assuma o compromisso cidadão!
Vamos votar e eleger gente que é da gente! Que conhece nossas lutas e caminha ao nosso lado.
Vamos unir forças e levar nossos candidatos à vitória!

Eunice Cabral
Presidente

NA HORA DE VOTAR SOMOS TODOS IGUAIS!
No dia 16 de agosto, no Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira, em Mogi das Cruzes, o Sindicato das
Costureiras de São Paulo realizou o sétimo seminário do ano com destaque para o tema: “Política e
Participação Popular”.
O palestrante Luiz Coelho apresentou temas importantes a respeito da política brasileira, proporcionando momentos de grande reflexão aos (as)

companheiros (as) da melhor idade. “O ser humano
é um ser político. Por isso, é necessário que a política seja debatida”, afirmou Luiz Coelho.
Para finalizar, a Presidente Eunice Cabral fez uma alerta
aos (as) companheiros (as) da melhor idade a respeito
da importância do voto e da participação. “O voto não
distingue classe social ou idade. Portanto, vote certo!
Na hora de votar somos todos iguais!”, disse Eunice.

É SEMPRE BOM LEMBRAR:
Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício.
Capítulo VII – Da Previdência Social – Art. 30

Reunião de Saúde
e Segurança

Reunião dos
Aposentados

Próximo
Seminário

Data:
12/09/2014 – (Sexta-feira)

Data:
30/09/2014
(Terça-feira)

Data:
18/10/2014 – (Sábado)

Local:
Sede do Sindicato
2º andar – auditório

Local:
Sede do Sindicato

Local:
Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira

Horário:
das 18h00 às 19h00

Horário:
a partir das 14h00

Horário: Saída às 07h00
da sede do Sindicato
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