
A água é a única bebida para 
um homem sábio. 

Henry David Thoreau 

Os conceitos aqui apresentados são 
de caráter informativo. É necessário que

 seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão. 

Ler é saber!
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É f a t o.  C h e g a m o s  a  u m a  d u r a 
encruzilhada para o planeta. Muito 

se tem falado de questões ambientais, 
mas pouco se tem apontado o impacto de 
maneira factível. A crise financeira trouxe 
a tona problemas que estavam ficando 
esmaecidos pela repetição incessante e 
poucas medidas efetivas. 

Em matéria  publicada no s ite 
www.akatu.org.br, de consumo sustentável, 
o AKATU, Leonardo Boff noticia que ocorreu 
dia 23 de setembro último o dia Earth 
Overshoot Day (o dia da ultrapassagem 
da Terra). Grandes institutos de pesquisa 
indicaram que em 2008 a humanidade 
passou a consumir todo potencial de 
regeneração do planeta acrescido de mais 
40%. Em termos de sustentabilidade (ou seja, 
ato de produzir e consumir em harmonia 
com a sobrevivência do planeta) isso é 
uma catástrofe. Ao invés de 
diminuir a pesada carga de 
poluentes que emitimos, 
estamos nos alimentando 
da carne do planeta como 
animais esfomeados. A 
humanidade se comporta 
como um dependente 
químico – viciada no 
consumo excessivo.

A situação é tão agúda 
que uma das primeiras medidas de Barack 
Obama retomar as diretrizes do Protocolo 
de Kioto, especialmente no controle de 
emissão de poluentes causadores do 
efeito estufa. O governo de George W. Bush 
ignorou acintosamente os problemas 
ambientais. Os resultados dessa ignorância 
nós vamos sentir daqui há alguns anos.  

O problema central é que o modo como 
se entende e realiza a economia causa 
efeitos diretos sobre o meio ambiente. A 
lógica nefasta do consumismo desenfreado 
está minando todas as formas de vida no 
planeta. Melhor dizendo, da sobrevivência 
do planeta Terra. As corporações financeiras 
e industriais que levaram a economia 
mundial a este ambiente de crise são ótimos 
exemplos negativos. Não se preocupam 
com as “futuras gerações” estão seus 
próprios filhos e descendentes.

 Trata-se,  de tentar criar um mundo 
em que consumo e sustentabilidade 
caminhem pari passu, lado a lado, em 

constante comunicação. 

O economista Luiz Nassif em uma de 
suas colunas diárias apresentou um caso 
de sucesso em termos de sustentabilidade 
e de alternativa a situações aparentemente 
insolúveis. É o Banco Palmas, fundado 
pela Associação de Moradores do 
Conjunto Palmeira, um bairro popular de 
Fortaleza. Criado dentro dos preceitos da 
socioeconômica solidária, o banco prioriza 
ações que dinamizem a economia local, 
possibilitando melhores condições de 
existência para seus 32 mil moradores. As 
primeiras medidas do banco foram, após a 
realização de uma pesquisa na comunidade 
sobre produção e consumo local, instalar 
um banco de empregos ligados ao Sistema 
Nacional de Empregos (Sine) e criar uma 
incubadora feminina, na sede da associação, 
com cursos profissionalizantes, ateliê de 

produção e um Laboratório 
de Agricultura Urbana. Mas 
não parou por aí. 

Uma das ações mais 
criativas foi à criação de uma 
moeda social circulante. Ela 
circula apenas no interior 
do conjunto habitacional, 
permitindo aumentar a 
riqueza circulante. O lastro 
da moeda está baseado em 

depósitos em reais feitos no Banco Comunitário. 
Quem faz uso da moeda tem descontos dos 
comerciantes e produtores locais. Este mesmo 
lastro acaba bancando microcrédito, cartões de 
crédito, geração local de empregos. Uma simples 
idéia que, bem empregada, fez elevar o poder de 
compra sustentável de todos moradores.

O Banco de Palmas criou em sua 
comunidade não apenas um novo meio de 
melhoria de vida, mas uma idéia diferente 
de economia e de sociedade. Mostrou que 
novas realidades podem ser procuradas e 
construídas coletivamente. Se quisermos 
mudar para que o planeta sobreviva à ação 
humana, temos que retomar o sentido das 
coletividades, possibilitadas por comunidades, 
mas também pela iniciativa privada, por 
ações governamentais, para que vontades 
se congreguem e se efetivem. Se quisermos 
isso teremos que nos despedir do excesso 
de individualismo e do consumismo 
desenfreado. Uma mudança de atitude é 
necessária por parte de todos. 

CRISE AMBIENTAL E ECONOMIA MUNDIAL:
ONDE VAMOS PARAR?

...em 2008 a 
humanidade 

passou a consumir 
todo potencial de 
regeneração do 

planeta acrescido de 
mais 40%. 



Água que nasce na fonte
Serena do mundo

E que abre um
Profundo grotão

Água que faz inocente
Riacho e deságua

Na corrente do ribeirão...

Águas escuras dos rios
Que levam

A fertilidade ao sertão
Águas que banham 

aldeias
E matam a sede da 

população...

Águas que caem das 
pedras

No véu das cascatas
Ronco de trovão

E depois dormem 
tranqüilas

No leito dos lagos

Água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d’água

É misteriosa canção
Água que o sol evapora

Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão...

Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris

Sobre a plantação
Gotas de água da chuva

Tão tristes, são lágrimas
Na inundação...

Águas que movem 
moinhos

São as mesmas águas
Que encharcam o chão

E sempre voltam 
humildes

Pro fundo da terra

PLANETA ÁGUA
Guilherme Arantes

Mais
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Recomendamos
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 
É RECOMPENSADA PELO MERCADO

Imaginem vocês quem há 15 anos dissesse que 
empresas com forte timbre ambiental poderiam 

ser mais rentáveis que as outras, como seria taxado? 
Insano? Sonhador? Muito bem, isso já é uma 
realidade. Uma pesquisa divulgada em março pela 
consultoria internacional A.T. Kearney denominado 
“Green Winners: The Performance of Sustainability-
Focused Companies in the Financial Crisis” indicou 
que empresas com o selo “verde” tem um potencial 
razoavelmente maior que as outras empresas na 
recuperação da crise financeira.  

O estudo analisou 99 empresas que compõem 
o índice de sustentabilidade, usando como critério 
períodos após o advento da crise de curto (3 meses) 
e médio prazo (6 meses) para observação dos efeitos 
sobre tais empresas. O resultado demonstrou um 
alto índice de recuperação, 10% a mais que outras 
empresas em curto prazo e 15% a mais em médio 
prazo.  O estudo afirma que isso significa, em termos 
de capitalização de mercado, algo em torno de U$ 650 

milhões para cada uma das empresas verificadas. 

Os resultados deste estudo chegam a surpreender 
mesmo os mais otimistas. Quais razões poderiam 
explicar tal desempenho? Os responsáveis pela 
pesquisa sugerem que os investidores tendem a 
recompensar empresas se mostram realmente 
comprometidas com a sustentabilidade, em 
detrimento a outras empresas que visem lucro 
rápido apenas. Esta preferência sugere ainda mais 
que as questões ambientais estão sendo entendidas 
como intimamente ligadas a macroeconomia. Em 
outros termos, ações que visem respostas para a 
crise que tenham como princípio o norteamento a 
sustentabilidade estão sendo recompensadas por isso 
pelo próprio mercado. 

Talvez o que sempre ouvimos falar tenha realmente 
um fundo de verdade: os momentos de crise são 
fundamentais para reavaliarmos nossas práticas. 
Talvez este seja o momento ideal para que o setor 
privado repense seus produtos e ações para um viés 
ambiental. O estudo da consultoria internacional A.T. 
Kearney nos leva a crer que o mercado e principalmente 
o planeta os recompensarão num futuro próximo. 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 
ENTREGA DO IMPOSTO DE RENDA 2009

Entrega até 30 de abril

Relacionamos abaixo os documentos necessários 
para  elaborar sua declaração de imposto de renda 

pessoa física, pois o Leão (símbolo da arrecadação da 
união) esta faminto.

Favor levar ao contabilista os documentos com 
antecedência para que possa analisá-los, sem os 
transtornos de final de prazo. Já ocorreu de não conseguirem 
entregar nos últimos dias, por congestionamento na rede 
da Receita Federal.

a.) Rendimentos:
 •Relação anual de alugueis recebidos de pessoa física e 

jurídica, com indicação do nome, CPF (CNPJ), endereço do 
imóvel e o valor recebido;

 •Demonstrativos bancários de todas às contas, inclusive a 
da previdência privada. (saiba que, os bancos devem enviá-los 
até dia 28/02/2009 para todos os clientes);

 • Informes de rendimento do trabalho assalariado, 
serviços autônomos, pró-labore, lucro distribuídos e outras 
fontes de renda. 

b.) Pagamentos efetuados:
 •Comprovante de doações e pagamentos efetuados, 

tais como pensão alimentícia paga em cumprimento de 
decisão judicial, alugueis,  instrução (estabelecimentos de 
ensino infantil, creches, fundamental médio e de educação 
superior, cursos de especialização inerentes a formação 
profissional e cursos profissionalizantes), advogados, 
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos, exame laboratoriais, serviços 
radiológicos, próteses ortopédicos, hospitais, plano de 
saúde, seguros, guias de INSS (aposentadoria), guias 

pagas de INSS do empregado doméstico, estabelecimentos 
especializados na instrução de portador de deficiência física 
ou mental,  etc.

c.) Dependentes:
 • Informar o nome completo dos dependentes, CPF, data de 

nascimento e a relação de dependência (cônjuge, filho,etc), 
informe de rendimento, se houver.

d.) Bens e direitos: 
 •Comprovante de aquisição ou venda durante o ano de 2008 

de: imóveis, veículos, participações societárias,  investimentos, 
dividas, consórcio, leasing e títulos.

OBS.; Todos os itens aqui apresentados, deverão ser 
observados tanto para o titular quando para os seus 
dependentes, e os documentos devem constar: valor da 
transação, nome, CPF ou CNPJ e data.

e.) Última declaração entregue, para indicar o número do 
recibo, e assim evitar fraudes de terceiros.

Uma novidade interessante: a Declaração Final de Espólio 
foi integrado ao programa da Declaração do IR. Antes essa 
declaração tinha um programa separado para gerar as 
informações e o prazo para sua apresentação era de 30 dias 
a partir do final do processo de inventário. Com a nova regra 
as informações referentes ao final do espólio poderão ser 
apresentadas no mesmo prazo da Declaração do IR ou seja 30 
de abril do ano seguinte ao transito em julgado da sentença. 

A Declaração Final de Espólio é aquela entregue como 
ajuste final do conjunto de bens deixados por uma pessoa 
falecida, no ano em que transitou em julgado o processo 
de inventário. 

DEPÓSITO DE CHEQUE PRÉ-DATADO 
ANTES DA DATA PODE GERAR AÇÃO 
CONTRA DANOS MORAIS

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) emitiu uma 
súmula, no início de março, indicando seu 

entendimento sobre a questão do cheque pré-
datado depositado antes da data. Segundo o STJ, 
a parte lesada pode entrar com ação de danos 
morais em caso de depósito antecipado. A súmula 
é uma medida normativa para esclarecer junto as 
instâncias inferiores o entendimento do STJ sobre 
algum tema específico. 

A súmula 370 ainda indica que o cheque não 
precisa ser devoluto para que se entre com a ação. 
Basta apenas ser depositado antes da data. Deram 
entrada no tribunal, entre 2004 e 2008, 55.734 ações 
que solicitam indenização por danos morais no 
caso em questão. Esta normatização só vem afirmar 
uma atitude que está se tornando recorrente no STJ 
de reconhecer nos casos de depósito antecipado 
direito a indenização.  

J U R I S P R U D Ê N C I A
( di s c u s s ã o  j u d i c i a l )

DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS 
NO EXTERIOR É OBRIGATÓRIA

Atenção investidores e empresas que têm capitais 
no exterior: a declaração destes bens é considerada 

obrigatória pelo Banco Central a partir de 100 mil 
dólares. Tal medida do Banco Central se deu através 
da circular 3.442, publicada em 2 de março último, que 
firma os prazos para entrega da Declaração de Capitais 
Brasileiros no Exterior (CBE) para 2009. O prazo vai de 
30 de março a 29 de maio de 2009. A declaração cabe 
tanto para pessoas físicas como jurídicas, e é de qualquer 
natureza, seja em ativos ou moeda. 

A l t e r a ç õ e s  e  n o v i d a d e s
L E G I S L A Ç Ã O

Abril 20093Interage



anotePrazos
04 Salários Metalúrgicos

06 Salários demais categorias,

07 FGTS,

15 Retenção 4,65% ( PIS,COFINS,CSLL) ( 2ª 
Quinzena de Março/2009), DIFERENCIAL 
DE ALIQUOTA, SIMPLES NACIONAL, INSS 
( Contribuinte individual, doméstica, 
facultativo )

20 INSS empresa e equiparada, INSS 
( Empresa/Rural), IR Fonte ( diversos )

24 PIS/COFINS, IPI

30 “IRPJ ( Estimativa Lucro Real e Trimestral 3º 
cota e L. Presumido ), Contribuição Social ( 
Estimativa L.Real e trimestral  cota e IRPJ ( 
Estimativa Lucro Real e Trimestral 3º cota e L. 
Lucro Presumido ), REFIS I, PAES, PAEX 1, PAEX 
2, IPI ( ME E EPP ) IRPF ( MENSALÃO E CARNE 
LEÃO ), RETENÇÃO 4,65%  ( PIS,COFINS, CSLL) 
-1ª quinzena de Abril/2009”,.

Até 30/04Contribuição sindical dos empregados 
ATENTE que o dia 5 é domingo, porém pode receber até dia 04 se for útil. Mas se a empresa 

pagar em dinheiro e o empregado não trabalha de sábado.....DEVE PAGAR NA SEXTA.
* ICMS (RPA) de acordo com o CPR

( Código de prazo para recolhimento )*

EVENTOS 
E FEIRAS

abril 2009
REATECH
Feira Internacional de Tecnologias 
em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade 
02 e 03 de abril de 2009 
Centro de Exposições Imigrantes
São Paulo - SP
www.cipanet.com.br

TECNOTEXTIL BRASIL
Feira de Tecnologias para a 
Indústria Têxtil 
10 a 14 de abril de 2009 
Expo Center Norte 
São Paulo - SP
www.fcem.com.br

ABRIN 2009
26ª Feira Brasileira de Brinquedos 
13 a 16 de abril de 2009 
Expo Center Norte - Pavilhões: Azul 
e Branco  
São Paulo - SP
www.francal.com.br

Automec
Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços  
14 a 18 de abril de 2009 
Anhembi 
São Paulo -SP
http://www.ubrafe.org.br/port/

AGRISHOW
Feira internacional de produtos 
e acessórios para cozinhas e 
banheiros 
27 de abril a 02 de maio de 2009 
Centro de Exposições  
Ribeirão Preto - SP
http://www.ubrafe.org.br/port/

UNIDADE FISCAL
ANO UFESP UPF-PR VRTE-ES UPF-RS UFIR-RJ UFEMG UFERMS UPF-MT UPF-PA UFIR-CE UFR-PB  UFR-PI

2008 14,88 54,29 1,8113 10,4257 1,8258 1,8122 13,16 28,77 1,8431 2,2204  26,85 1,82

INSS | Contribuições Previdenciárias 
1 - SEGURADO EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO, TRABALHADOR AVULSO 

Salário de Contribuição Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS
Até  965,67 8%

de 965,68 até 1.609,45 9%

de 1.609,46 até 3.218,90 11%

2 - SEGURADO EMPREGADO DOMÉSTICO (Tabela para orientação do  empregador doméstico)

Salário de Contribuição Alíquotas
Empregado Empregador Total

Até  965,67 8% 12% 20%

de 965,68 até 1.609,45 9% 12% 21%

de 1.609,46 até 3.218,90 11% 12% 23%

3 - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO:
A contribuição dos segurados, contribuintes individual e facultativo, à partir  de 1º de 

abril de 2003, será calculada com base na remuneração recebida durante o mês

4 - Salário Mínimo Federal 5 - Salário Família

Período Valor Remuneração Valor
Abril/2006 a Março/2007 R$ 350,00 R$ 500,40 R$ 25,66

Abril/2007 a Fevereiro/2008 R$ 380,00
De  R$ 500,41
Até R$ 752,12

R$ 18,08Março /2008 a janeiro /2009 R$ 415,00

A partir de fevereiro de 2009 R$ 465,00

INDICADORES DE INFLAÇÃO E JUROS – (%)

MÊS
IPC FIPE IPC-DI FGV IGP-M FGV IGP-DI FGV INPC IBGE

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

DEZ 0,16 6,17 0,52 6,06 -0,13 9,8 -0,44 9,1 0,29 6,48

JAN 0,46 6,11 0,83 5,92 -0,44 8,15 0,01 8,05 0,64 6,43

FEV 0,27 6,19 0,21 6,14 0,26 7,85 -0,13 7,49 0,31 6,23

MÊS
CUB SINDUSCON SELIC TR POUP TJLP

Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m. Mês Últ. 12m.

DEZ -0,04 10,96 1,09 12,45 0,21 1,63 0,71 7,89 0,51 6,25

JAN 0,21 10,7 1,05 12,75 0,18 1,62 0,68 7,9 0,51 6,25

FEV 0.42 11,17 0,92 12,75 0,05 1,74 0,5453 8,58 0,51 6,78

IR | Fonte e Carnê Leão
Base de Cálculo Mensal Alíquota Parcela a Deduzir

até 1.434,59 isento -
de R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 7,5 107,59
de  2.150,01 até 2.866,70 15% R$ 268,84
De 2.866,71 ate 3.582,00 22,50% R$ 483,84

Acima  3.582,00 27,50% R$ 662,94

DEDUÇÕES ADMITIDAS:
a) por dependente, o valor de R$ 144,20.por mês; 
b) parcela isenta de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, até o valor de R$1.434,59 por mês, a partir do mês que o 
contribuinte completou 65 anos de idade; 
c) as importâncias pagas em dinheiro a título de alimento ou pensões, em cumprimento do acordo ou decisão judicial, inclusive a 
prestação de alimentos provisionais; 
d) as contribuições para Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
e) as contribuições às entidades de previdência privadas domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a 
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, no caso de trabalhador com vínculo empregatício, de 
administradores, aposentados e pensionistas

TABELAS
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