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ECONOMIA

Aposentados com
mais de 60 serão
isentos de IR

GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO

Comissão do Senado aprova mudança na idade e
na faixa, que passará de R$ 1,9 mil para R$ 5,8 mil
MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

CONFIRA

A

PL 4.198

posentados e pensionistas do INSS
podem ter o teto e a
idade para isenção do
Imposto de Renda alterados.
Uma proposta aprovada ontem na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado reduz de 65 anos de idade para
60 e passa o teto de R$ 1,9 mil
para R$ 5,8 mil afim de que os
beneficiários fiquem livres de
cobrança do imposto. Hoje só
não pagam o IR quem tem 65
anos e possuem rendimento
de até R$ 1,9 mil. Pelo menos
é o que pretende o Projeto de
Lei (PL) 4.198/2019, de autoria do senador Jorge Kajuru
(Cidadania-GO), que foi aprovado ontem.
Agora, a proposta será
analisada pela Comissão
de Assuntos Econômicos
(CAE). O que deve ocorrer na
próxima semana, segundo
informou ao DIA o senador
Paulo Paim (PT-RS), que foi
o relator do projeto na CAS.
Segundo Paim, a expec-

Aprovação do projeto,
segundo o senador, vai
permitir que aposentado
recupere seu poder
aquisitivo.

tativa é de que a CAE também aprove a mudança na
lei que regula o IR. Durante
a discussão, o senador apresentou emenda para garantir o limite dos rendimentos
aptos ao benefício. “A aprovação do PL 4.198/2019 vai
possibilitar a recuperação
do poder aquisitivo dos benefícios previdenciários dos
segurados que contribuíram,
durante toda a sua vida laboral, com valores acima do salário mínimo”, afirmou Paim.
O QUE DIZ A LEI

Atualmente, a Lei 7.713, de
1988, estabelece isenção de
rendimentos de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunera-

da ou de reforma pagos pela
Previdência Social da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por
qualquer pessoa jurídica de
direito público interno ou
por entidade de previdência
privada, a partir do mês em
que o contribuinte completar 65 anos. A mesma norma impõe como teto mensal
para essa isenção o valor de
R$ 1.903,98.
Assim, ao mesmo tempo
em que reduz a faixa etária
que torna o segurado apto
à isenção proposta, o PL
4.198/2019 amplia o limite
mensal de referência para
o teto de aposentadorias e
pensões pagas pelo RGPS:
R$ 5.839,45.
“Queremos contribuir
para minimizar a perda dos
aposentados e pensionistas
do Regime Geral de Previdência Social, oferecendo
uma pequena compensação
pela diferença de critério no
reajuste de seus benefícios,
em relação ao salário mínimo”, argumenta o autor do
PL, Jorge Kajuru.

Paulo Paim foi relator do projeto que amplia isenção, que hoje começa quando o segurado faz 65 anos

SAIU NO DIÁRIO OFICIAL

Comprovação de vida tem nova regulamentação
NNO INSS mudou a comprovação
de vida e renovação de senha
para os beneficiários do INSS, a
chamada prova de vida. Desde
2012, os segurados são obrigados a comprovar que estão vivos
para manter o benefício ativo.
Antes, idosos acima de 60 anos
podiam agendar o atendimento
para alguma das agências do
INSS. Agora, todos os beneficiários, independentemente de
idade, precisam fazer a comprovação de vida na agência bancária em que recebem o benefício.
A alteração saiu no Diário Oficial
da União da última terça-feira.
A nova medida, porém, define critérios para a dispensa do

comparecimento ao banco. Agora,
titulares do benefício que estiverem
ausentes do país, forem portadores
de doença contagiosa, tiverem dificuldades de locomoção ou mais
de 80 anos, podem fazer a prova
de vida por meio de procurador ou
representante legal. Nestes casos,
o representante precisa estar cadastrado no site do INSS.
Ou ainda, em casos específicos
de segurados com dificuldades de
locomoção ou idosos acima de 80
anos, a comprovação de vida poderá ser solicitada por intermédio
de pesquisa externa, ou seja, mediante o comparecimento de um
representante do INSS à residência
ou local informado pelo beneficiário

no requerimento feito ao instituto, pela Central 135, ou pelo
Meu INSS.
A atualização anual é obrigatória e deve ser feita ao menos uma vez a cada 12 meses.
A data-limite depende de cada
banco, alguns utilizam a data
do aniversário do beneficiário,
outros usam a de aniversário do
benefício como prazo para comparecer à rede bancária com os
documentos. Caso o segurado
perder o prazo, é preciso comparecer diretamente no banco
em que recebe o benefício com o
documento de identificação. Se
o benefício já tiver sido suspenso,
ele voltará a ser pago.

Promoções garantem presentes de última hora
Pais e mães que ainda não compraram as lembranças para os pequenos no Dia das Crianças podem aproveitar ofertas de até R$ 100
MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Para quem ainda não garantiu o presente de Dia das
Crianças dos pequenos, as
redes de varejo estão com
promoções para a véspera
da data comemorativa. Para
não pesar no bolso, papais,
mamães e responsáveis conseguem encontrar produtos
de até R$ 100.
Uma das lojas é a Casa&Video, que montou um setor
especial para a data. Com a
campanha ‘Casinha&Vídeo’,
é possível encontrar brinquedos, como carrinhos e
bonecas, com preços a partir
de R$ 19,99. O boneco do Lucas Neto está a partir de R$
29,99 e a Baby Alive, a partir
de R$ 79,99.
Além disso, a empresa preparou uma ação para quem
comprar na loja durante esse
período. As compras efetuadas no valor acima de R$79
em brinquedos dão direito a
um slime de brinde. Há, ainda, condição de parcelamento de dez vezes sem juros em
brinquedos. A promoção é
válida até amanhã.
Na Magal, os responsáveis
podem encontrar várias ofertas. Entre elas carrinho Robustus Baby que sai por R$
34,99, boneca Marcelle sai a
R$ 24,99, triciclo Pop boy ou
Pop girl custa R$ 44,99 e bola
de futebol R$ 15,99.
Para os papais que não
abrem mão de presentear os
pequenos com livros, é possível encontrar a coletânea
infantil ‘A Tribo da Lakota’,
cinco livros, por R$ 81.
Quem também está com
ofertas é a rede Extra, por

TOME NOTA

CONFIRA
FOTOS DIVULGAÇÃO

34,5%

amanhã em todas as lojas da rede.

EXTRA

Comércio lojista carioca
estima que a venda de
brinquedos deva ter o
maior número de compras
entre os outros itens.

meio da campanha Rosadinha. Com validade até o
dia 13, é possível encontrar
barbie Fashion Mattel por
R$ 27,99 e hot Wheels pacote com 5 carros Mattel por
R$54,99.
No Shopping Grande Rio,
em São João de Meriti, na
Baixada Fluminense, os papais e responsáveis podem
comprar boné a R$ 29,90 e
camiseta que custa R$ 39,90,
na loja Renner, e diário por
R$ 33,90, na Livraria Nobel.
FESTA COM LANCHE

Para quem quer fazer uma
festa ou um lanche para comemorar a data, a rede Unno
e o SuperPrix também prepararam ofertas. Na padaria
do SuperPrix, mini Churros
(100g) sai por R$4,99 e doguinho (100g) custa R$1,99. No
Unno, sorvete Nestlé/Garoto
(1,5L) custa R$13,90 e achocolatado Toddynho (200ml) sai
a R$1,99.
Já a Mr. Cheney, rede de cookies americanos, está com os
especiais Happy Pancake (R$
12) e o Cookie Duplo Chocolate (R$ 8) para a data. Os doces
estão disponíveis até amanhã
em todas as lojas. Além disso, os clientes que consumirem R$ 20 ou mais, ganham
uma cartela de stickers para a
criançada se divertir.

NNÉ possível encontrar na campa-

Boneca
Anaiza a
partir de
R$ 19,99

CASA&VIDEO
NNNa Casa&Video, os papais e

responsáveis podem encontrar
boneca Anaiza e o carro Nitrus
Junior a partir de R$ 19,99, cada
um (confira nas imagens abaixo). Para quem procura outros
brinquedos, a loja ainda tem
boneco do Lucas Neto a partir
de R$ 29,99, baby Alive a partir de R$ 79,99, entre outros
presentes.
NNNas compras acima de R$79
em brinquedos, as crianças
têm direito a um slime de
brinde. A promoção vale até
Carrinhos
a partir de
R$ 19,99

REDE UNNO
NNJá a Rede Unno e SuperPrix

prepararam promoções para a
hora do lanche na data comemorativa. No SuperPrix, o consumidor encontra mini churros
(100g) por R$4,99 e doguinho
(100g) por R$1,99.
NNJá na Rede Unno, é possível
encontrar sorvete Nestlé/Garoto
Tradicional (1,5L) por R$13,90,
cookies Bauducco Original, Maxi
ou Chocolate (96g/100g) por
R$2,99, achocolatado Toddynho (200ml) por R$1,99 e salgadinho de Milho Cheetos/Fandangos Sabores (47g/51g/57g
ou 59g) por R$2,79.

nha Rosadinha do Extra Hiper barbie Fashion Mattel por R$ 27,99,
carro com controle remoto importado por R$
Mr. Cheney
39,99, quebra-capreparou oferta
beça com 200 peespecial para a
ças Spider-Man que
data de
custa R$ 39, vestiouvido por R$29,99
R$ 8 E R$ 12
do Turma da Mônie brinquedo casinha
ca de 4 a 10 anos que
a R$24,99, na loja O
sai R$ 39,99, hot Wheels
Amigão, e camiseta por
Pacote com 5 carros Mattel por R$19,99, na loja Marisa.
R$ 54, 99 e barbie Profissões por
GRANDE RIO
R$ 74,99.
NNNo Shopping Grande Rio, em
MAGAL
MERCADO LIVRE
São João de Meriti, na BaixaNNNa Magal, as crianças podem
N NO site Mercado Livre está
da Fluminense, os papais e
ganhar brinquedos de vários responsáveis podem comprar
com alguns presentes com
preços para não doer no bolso boné a R$ 29,90 e camiseta
entrega expressa de 24 hodos responsáveis. Há carrinho que custa R$ 39,90, na loja
ras, por exemplo, boneca
Robustus Baby que sai por R$ Renner, e diário por R$ 33,90,
Baby Alive e bonecos dos
34,99, boneca Marcelle sai a R$ na Livraria Nobel.
Vingadores. Os pais tam24,99, triciclo Pop boy ou Pop girl
bém pode encontrar
custa R$ 44,99 e bola de futebol MR.CHENEY
jogos de tabuleiros
NNA rede de cookies
R$ 15,99.
e brinquedos para
Boneca
americanos preparou
montar, com preMarcelle sai a
LOJAS AMERICANAS
dois especiais para a
ços a partir de R$
R$ 24,99
NNÉ possível encontrar boneco
data. Até amanhã, é
26,90.
na loja Magal
Transformers Titan Changers possível com(B2238 30cm) por R$ 59,99, p r a r H a p p y
boneco Liga da Justiça FVM69 Pancake por
(time Batman) a R$ 49,99, robô R$ 12 e o CooTransformação Carro Sport Ro- kie Duplo Chobotic por R$ 39,99, cada e pô- colate por R$
nei com 2 + acessórios 8 em qualquer
Pônei Kids por R$ unidade da loja.
29,99.
Além disso, os
clientes que
JARDIM
consumirem R$
GUADALUPE
20 ou mais, gaNNNo Shopping Jarnham uma cardim Guadalupe, na tela de stickers
Zona Norte do Rio, é para a criançapossível comprar fone de da se divertir.

