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MEIRELLES AFIRMA QUE NÃO HÁ TEMPO
PARA CASSAR A LIMINAR ANTES DO REAJUSTE
AGU anunciou que tentará recurso direto com a presidente do STF

O

ano de 2017 vai chegando
aos seus últimos dias com
um certo alento para os
servidores do Banco Central e
demais carreiras de estado.
A MP 805/2017, que suspendia
os reajustes já aprovados em Lei, e
aumentava de maneira arbitrária a
contribuição previdenciária de 11
para 14%, foi suspensa através de
uma liminar concedida pelo ministro
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Ricardo Lewandowski.
Enquanto Henrique Meirelles declarou ao jornal O Globo que
não vê tempo hábil para a derrubada da liminar antes do pagamento do subsídio, a
AGU anunciou que fará um recurso diretamente à presidência do STF, que seria
convocada a tomar uma decisão monocrática em meio ao recesso do Judiciário.
Portanto, embora haja motivos para comemoração neste final de 2017, devemos
nos manter atentos e dispostos a ampliar a mobilização para o ano que se aproxima.

Assessoria Jurídica do Sinal-SP
oferece aos ﬁliados Ação
Revisional do "Imposto da Herança’’

O

processo de inventário de bens
não raras vezes atinge valores
difíceis de serem suportados
pelos contribuintes. Nesse sentido, a
advogada do Sinal-SP Jane B.
Macedo Silva traz uma nova
informação, que é a possibilidade de
se usar como base de cálculo para o
ITCMD, o IPTU, e não mais o ITBI, como
é feito atualmente.
Qual é a diferença: Em um caso
prático, utiliza-se como base de
cálculo para o ITBI, o valor de venda
de um determinado imóvel, que seria neste caso R$777.888,00. Ao passo que, para o
cálculo do IPTU, a base seria o valor venal do mesmo imóvel, no caso, R$496.252,00.
Admitindo-se o valor da alíquota de 4% sobre o esses valores do imóvel, o contribuinte
seria obrigado a quitar na primeira situação o valor de R$31.115,50, a título de ITCMD, ao
passo que na segunda hipótese, sugerida pela Dra. Jane, esse valor seria reduzido para
R$19.850,00. Uma economia de 35% no valor total, cuja devolução se fará por meio da
ação judicial competente.
A Dra Jane B. Macedo Silva orienta gratuitamente os filiados ao Sinal
todas as terças-feiras, bastando para isso ligar e marcar a sua hora.

Cortar o tempo
Carlos Drummond de Andrade
"Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de
ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança fazendo-a
funcionar no limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro
número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser
diferente...
Para você, Desejo o sonho realizado.
O amor esperado.
A esperança renovada.
Para você, Desejo todas as cores desta vida.
Todas as alegrias que puder sorrir.
Todas as músicas que puder emocionar.

FELIZ

ASSISTA AO VÍDEO DE BOAS FESTAS DO SINAL/SP
Clique aqui

Convênios

Rua das Acácias, 07 - Caborê -Paraty/RJ
Tel: (24) 3371-1452 / 3371-1330
Descontos oferecidos:
10% de desconto na hospedagem.

Alameda Santos, 1293 – 4º e 9º andares
São Paulo/SP
Tel: (11) 3284-7388.
Descontos oferecidos:
10% de desconto nos cursos de informática.

Agenda Cultural
FESTIVAL DO PESCADO
E FRUTOS
MAR
Preço:
R$ 100DO
a R$
150

Data: 12 Janeiro 2018
Local:
Teatro J. Safra
Rua Josef Kryss, 318 Barra Funda. Tel.: (11) 3611-3042
1946, 05314-000
FESTA DE APRESENTAÇÃO
AMIR
SATER-RENATO
TEXEIRA-SERGIO
NATALINAS
NO SHOPPING
CENTER REIS
3

Preço: R$ Grátis
Data: 22 Dezembro 2017
Shopping Center 3
Local: Avenida Paulista, 2064, Oeste
01310-200
Telefone (11) 3285-2458

Tadeo é um pedreiro que tem grandes sonhos e sempre se
mete em grande aventuras. Aqui, ele está de volta e parte
agora para Las Vegas, onde irá ouvir algo extraordinário: que
o colar de Midas, o rei que transformava tudo o que tocava
em ouro, existiu de verdade. Mas o problema surge quando
Sara Lavroff, que fez a descober ta, desaparece
misteriosamente. em cartaz no cinemas

REDES SOCIAIS O Sinal quer
Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
ouvi-lo!
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:
@sinalsp

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo

facebook.com/sinal.sp
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